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Sammanfattning

utreda frågor leasing fasthar i uppdragLeasingutredningen att om av
avslutar utredningen sittdetta betänkandeegendom. Medoch lös

delbetänkande behandladeframlades1991I novemberarbete. ett som
back fast egendom Fastighetsleasing.and leases.k. salefrämst av

det betänkande läggsback, SOU 1991:81. Iand leaseSale som nu
i måncivilrättsliga, skatterättsliga och vissförsta handutreds ifram

finansiell leasing lösredovisningsmässiga frågor vidäven av egen-
dom.

två huvudavdelningar. förstabestår DenSlutbetänkandet av-av
rådan-innehåller beskrivningar och analyser2-9delningen kap. av

definitioner, avtals-innefattar dels begrepp,förhållanden. Dettade
delsoch omfattning kap. 2 och 3,avtalsvillkor, utvecklingforrner,

redovisningsmässigti civilrättsligt,rättsliga förutsättningargällande
nackdelar ihänseende kap. 4-6, dels fördelar ochskatterättsligtoch

dels civilrättslig reglering i vissa andraochskilda avseenden kap. 7
konvention internationell finansiellårsoch enligt 1988länder om

den andra huvudavdelningen kap. 10-13och 9. Ileasing kap. 8
civilrätts-överväganden och förslag. På detför utredarensredogörs

lagförslag både för finan-övervägandena iområdet harliga utmynnat
och för konsumentleasingnäringsidkare kap. 10leasing mellansiell

på andra håll pågårbakgrund det arbetekap. 11. Mot somav
med beskattningen läggsredovisningen och dess sambandbeträffande
fråga beskattningenområden. Iförslag på dessafram någrainte om

kan och börvilka åtgärderdäremot övervägas närskisseras som
arbete har avslutats.pågåendeangivna

i huvudsak vid utredarensuppehåller sigsammanfattningDenna
förslag.överväganden och

egendom mellanfinansiell leasing lösBetydelsen avav
näringsidkare

form för finansiering förvärvbetydelsefullFinansiell leasing är aven
i utlandet. svenskabåde i Sverige och Deanläggningstillgångarav

%för 20årligenleasing beräknasñnansbolagens svara ca av
bokförda värdetinvesteringar.finansiering Detnäringslivets avav
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leasing vid årsskiftet 1993-94 36 miljarderfinansbolagens cavar
de inom industrin egenfinansierade leasing-Härtill kommerkronor.

beräknas ungefär lika finans-affärerna, volym storvars vara som
sammanlagda utestående leasingvolymen kanbolagens. Den upp-

miljarder finansiella leasingentill 100 kronor. Denskattas äröver av
exportindustri. Nationellt utnyttjasvikt för svensk den företagstor av

statliga myndigheteralla storlekar, liksom kommuner, ochavav
leasingen har dockaffärsdrivande verk. Den inhemska särskild be-

företag.tydelse kapitalkälla för mindre och medelstora Finan-som
få möjligheter för mindre verksamhetersiell leasing kan vara en av

erhålla finansiering för nödvändiga investeringar.etablera sig ochatt
finansiell leasing förekommer alla lösobjekt förSom typer av egen-

varaktigt såsom skepp, flygplan, byggna-med någorlunda värdedom
turbiner, verkstadsmaskiner, skogs- och lantbruksmaskiner,der,

entreprenadmaskiner, tåg, tunnelbanevagnar, last-pappersmaskiner,
kommunikationsutrustning,bilar, personbilar, telestationer, datorer,

inventarier, immateriella rättigheter,olika slags m.m.

överväganden civilrättslig lagregleringbehovet av avom
nationell finansiell leasing mellan näringsidkare

leasing för typiskt med sig vissa fördelar och nack-Finansiell sett
finansieringsformer.jämfört med näraliggande Fördelarna fördelar

består ofta i möjligheten få finansiering i fall därleasetagaren att
sådan inte kan erhållas och i viss utsträckning redovis-armars av

skattemässiga fördelar. Nackdelarna förningsmässiga och leasetaga-
ligger i första hand på det civilrättsligaoch hans borgenärerren

på avsaknaden klargörandeplanet och grundas och balanse-ytterst av
fördelarnarade lagregler för avtalstypen. För leasegivaren ligger

behandlingen, i leasingens flexibilitetfrämst i den skattemässiga som
i avsaknaden lagreglering, bl.a.finansieringsforrn och med-av som

för leasegivaren ofta inskränkningar kan gällandestörre görautanatt
de avtalsvillkor han själv har utfonnat. De relativa nackdelarnasom

leasegivaren består främst i den risk ligger i finansieraför attsom
företag med dålig likviditet och/eller låg soliditet i viss mån densamt
osäkerhet avsaknaden lagstiftning innebär vid rättslig pröv-som av

leasingvillkorens hållbarhet.ning av
följer det saknas lagstiftning för finansiellosäkerhetDen attsom av

blir svår förutseleasing medför utgången rättsliga tvisteratt attav
såvitt gäller avtalsvillkorens skälighet och leasingavtalets be-t.ex.

vid konkurs. Osäkerheten olägenhethandling leasetagarens utgör en
inte sällan nackdel förför främst leasetagaren kan ävenmen vara en
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lagstiftning för leasing fårAvsaknaden sägasleasegivaren. varaav
särskilt bakgrundrättssäkerhetssynpunkt,frånbetänklig mot attav

leasingfrågor också saknas vägledandeviktigareflertaletdet för
domstolen.rättspraxis från Högsta

finansiell leasing har sedan längeavtalstypenUtformningen av
under drygtstandardvillkor. har deDessafinansbolagensstyrts av

i Sverige intefinansieringsformen varit etableradtrettio år ut-som
Fortfarande före-balans och skälighet.såvitt gällervecklats avsevärt

oskäliga såda-måsteviktiga villkorantalkommer ett anses somsom
ordalydelsen.dem efter Lease-skulle tillämpaleasegivarenomna

bedömnings-skönsmässigensidig ellerflera frågorhar igivaren t.ex.
hårdamycketinnehåller ofta villkorleasingavtalenoch ärrätt, som

för lease-förutsättningarnasärskilt vad gällerleasetagarenmot
Förhållandetavtalsbrott.påföljder vid leasetagarenstillgivarens rätt

fulltgånger inte tillämpar villkorentvist mångaleasegivaren vidatt
Generellthårdhet saknar betydelse.villkorensinnebär inte attut

rättspolitiskt godtagbartförmögenhetsrätten inteinomdet varaanses
underlägsen ställning,inte han harsärskiltavtalspart,att om enen

förlita sig påskall kunnagodtycke. Enutlämnas partmotpartens
inte brukarbefogenheter, och starkaregrundaderättsligt partom en
detbör han i princip inte kunnahård klausul göraåberopa mot enen

hårdselektiv tillämpningviss situation. Eneller iviss part av enen
i kon-insolvensuppgörelse kommerellervid konkursklausul annan

förhållandet lease-sakrättsliga principer. Detflikt med allmänna att
ordalydelsen be-inte tillämpar villkoren eftertvist oftagivaren vid

övrigt, vilket kan medföra lease-inte det iinte hantyder gör attatt
leasingstock kan erhållaövervägande delen singivaren den enav

särskiltgodtagbart.går vad Dettafullgörelse ärutöver ärsomsom
förekonomiskt avgörandepunkter i avtaletbetänkligt de ärsom

storlek och ändringleasingavgiftenssåsom i frågaleasetagaren, om
vid lease-leasegivaren kan krävadet skadeståndoch i fråga somom

avtalsbrott.tagarens
leasirfgförhållandet sådan karaktärvidareVissa frågor i är attav en

och lösa i rättspraxis.effektivt avtalreglerade svåraär attatt genom
och skyldigheter i deträttigheterförgällerDet tre-parternast.ex.

leasing. Fråganför finansiellpartsförhållande typisktär omsom
inte lösashuvudför leasingavtal kanskyddsakrättsligt över taget

i rättspraxis.osäkert den kan lösasoch detavtal anses omgenom
särskilttorde därtill kunna skaparättspraxis eller avtalVarken av-

särskildfinansiell leasingregler föroch klargörandepassade som
avtalstyp.

finansiell leasing börlagregleringcivilrättsligJag att avenanser
rättsliganuvarandeför minska denfrämsttill ståndkomma att
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och skapa fastare grund för bedömningarosäkerheten leasing-en av
Lagstiftningen bör i första hand beståvillkors skälighet. kon-av

traktsrättsliga regler för finansiell leasing särskild avtalstyp ochsom
utgångspunkt dispositiv i förhållandet mellan Påparterna.som vara

punkter bör dock införas tvingande regler till leasetagarensvissa
Ävenförmån. frågorna leasingavtalets behandling vid lease-om
konkurs och leasetagarens sakrättsliga ställning bör klar-tagarens

regler tvingande till borgenärernas förmån.ärgöras genom som
jag fram förslag tillslutbetänkandet lägger lag finansiellI ett en om

innehåller regler med angiven inriktning. Jag äter-leasing som nu
beskrivning lagens innehåll.kommer nedan med en av

tillträde till års Unidroit-konventionSvenskt 1988

års Unidroit-konvention finansiellGenom 1988 internationellom
undanröja vissa förleasing har sökt rättsliga hinder internatio-man

leasingtransaktioner s.k. border-leasing i syftenella ökaattcross
internationella användbarhet. Konventionen innehållerleasingens

materiella regler vissa lagvalsregler.främst ävengemensamma men
begränsad till antal grundläggande och för finansiellDen är ett

särskiljande frågor. Grundtanken skiljaleasing den finansi-år att ut
trepartsleasingen från det traditionellaella hyresavtalet, avbetalnings-

från kreditavtalet förse transaktionenköpet och medattgenom en
rättslig "infrastruktur". Härigenom och konventionensegen genom

avgränsningar och definitioner har den primära avsikten varit att
finansiell leasing skall vinna erkännande i så många länder som
möjligt och risken för civilrättslig omklassificering till någonatt

avtalstyp skall minimeras.annan
innehållKonventionens bakgrund och och kommenteraspresenteras

från föreskrifteri kapitel Bortsett traktaträttsliga innehållerrent
artiklar. förstakonventionen 14 De definitioner, reglersex ger om

tillämpningsområde och vissa allmänna bestämmelser. åtta följan-De
de artiklarna innehåller de egentliga materiella reglerna. Hela kon-
ventionen kan avtalas bort samtliga leverantören,tre parterom
leasegivaren och leasetagaren det. Omär överens parternaom

konventionen utgångspunkt den tvingande påäraccepterar tresom
punkter i övrigt dispositiv. Lagvalsregler för frågornamen ges om
leasingobjektet blivit fastighetstillbehör och offentlig registreringom
krävs för leasegivarens skydd leasetagarens borgenärer. Gemen-mot

materiella bestämmelser för frågorna leasegivarenssamma ges om
från för förfrihet objektet, leasegivarens rättsliga fel,ansvar ansvar

plikt vårda och återlärnnaleasetagarens objektet, leasetagarens rättatt
köprättsliga krav direktrikta leverantören, leasetagarensatt mot
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ändringar leverans-leasegivarens och leverantörensobundenhet avav
påföljder leasegivaren vid fel ochtillavtalet, leasetagarens rätt mot

till påföljder vid leasetagarensleveransdröjsmål, leasegivarens rätt
förfoga sina rättigheter enligtavtalsbrott rätt översamt parternas att

inte tillämplig på konsumentleasing,Konventionenleasingavtalet. är
någon form fastighetsleasing.back och inte på Densale and lease av

trepartsleasing utrustning mellan närings-för finansiellavseddär av
idkare.

i kraft slutbetänkandetKonventionen har inte trätt när presenteras.
för dock nyligenratiñcering krävs detta hartredjeDen ägt rum,som

i kraft kring årsskiftet 1994-kan beräknas trädavarvid konventionen
i kraft kommer den omedelbart gällakonventionen träder95. När att

Italien och Nigeria. kan i ochnämligen Frankrike, Detför stater,tre
åtskilliga andra kommerikraftträdandet förutsesmed stater attatt

bl.a. Kina och USA stånärvarande bedömsansluta sig till den. För
sig.till anslutanära att

inte inne-genomgång konventionen visar denUtredningens attav
för svensk del. Konven-några regler inte kanhåller accepterassom

genomtänktagenomgående väl avvägda ochbestämmelsertionens är
föreskrivna lösningar.reglerade frågor och Kon-både urvaleti av

Sverige gällainte mycket från vad i kanventionen avviker antassom
givetvis innefattar balansleasing, denvid finansiell även om en

På flera innehåller konventionenpunktermellan olika rättssystem.
så anslutningsyftar till uppnå bredförmedlande lösningar attsom

möjligt.som
tillträder Unidroit-konventionen. FörslagetsSverigeföreslårJag att

konventionens materiella bestämmelser skallinnebördkonkreta är att
inkorporering och därmed gällasvenskinförlivas med rått genom

konventionens originalspråk engelska och franska.svensk pårättsom
internationell finansielllaggenomförsDetta genom en ny om

skall intasöversättning konventionensvensk officiellleasing. En av
bilaga till denna lag.som en

förebild lagreglerUnidroit-konventionen för svenskasom

syften i hög grad de skälUnidroit-konventionens mål och motsvarar
finansiell leasing.svensk lagregleringjag motivera en avsom anser

Även utformningen konventionsreglerna liggerinriktningen och av
förhur grundläggande regelverklinje med min uppfattningi ettom

näringsidkarförhållanden.utformat i Kon-finansiell leasing bör vara
och inriktade frågorlösningar väl avvägdaventionens ärär som

för svenska leasing-Vägande skäl talarcentrala för avtalstypen. att
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följertransaktioner inte och mindre förutsebart regelverk änett annat
svensk leasegivaretillämpas eller leasetagare träffar avtalnärsom en

Överensstämmandemed utländsk regler underlättar ocksåmotpart.en
för utländska leasegivare verka i Sverige främjaroch på så sättatt

den svenska leasingmarknaden.konkurrensen
bakgrund bl.a. det anförda har deMot kontraktsrättsliga lag-av

regler föreslås införda för svenska leasingtransaktionerrentsom
utformats i anslutning till Unidroit-konventionens bestämmelser.nära

till finansiellFörslaget lag leasingom

slutbetänkandet föreslås således lag finansiellI leasingatt en ny om
nedan leasinglagen införs. kan bestå fyraLagen huvud-sägas av

nämligen inledandedelar, 1 bestämmelser med föreskrifter om
tillämpningsområde, definitioner och avgränsningar, 2 kon-

för förhållandettraktsrättsliga regler mellan 3 särskildaparterna,
leasingavtalets behandlingregler vid leasetagarens konkurs samtom

4 regler sakrättsligt skydd för leasetagaren. det följandeIom sam-
manfattas lagens innehåll.

Tillämpningsområde

gäller generellt för finansiell leasing all egendomLagen lös utomav
och byggnad fastighet. Reglerna sakrättsligttomträtt annans om

skydd för leasetagaren dock endast lösa saker inte äravser som
registrerad skepps- och luftfartygsegendom. Lagen skall inte vara

påtillämplig sale and lease back-transaktioner, konsumentleasing
inte heller internationellaoch leasingtransaktioner omfattassom av

förslaget till lag internationell finansiell leasing. Viss analogom
tillämpning förutsedd beträffande såväl de kontraktsrättsligaär som
de sakrättsliga reglerna.

finansiellDefinition leasingav

Liksom i Unidroit-konventionen finansiell leasing i leasinglagenär en
trepartstransaktion mellan leverantör, leasegivare och lease-en en en

Leasegivaren förvärvar leasingobjektet leverantören enligttagare. av
och upplåter det tillleveransavtal leasetagaren enligt leasing-ett ett

avtal. definition omfattar både s.k. indirekt direktLagens och tre-
partsleasing. Definitionen kräver leasetagaren tillfälleatt attges
godkänna villkor i leveransavtaletde har betydelse för honom,som

leasegivaren inte väljer, specificerar eller själv tillhandahålleratt
leasingobjektet och leasetagarens betalningsåtagande beräknatäratt
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anskaffningskost-huvudsakliga deleneller denför täcka helaatt av
leasingobjektet.naden för

köpoptioner gränsenLeasingavtal med mot-

köpeavtal föreligger enligt leasing-och inteleasingavtalEtt ett --
eller skyldighet förvärvaharleasetagarenlagen rättäven attom

under förutsättning leasegivarensförutbestämt pris,tillobjektet attett
utvecklas förhållandemarknadsvärde skulle iobjektetsintresse hurav

ingicks. detta lease-avtalet Ompris beaktansvärttill detta närvar
köprättsliga regler tilläm-beaktansvärt skallintegivarens intresse var

leasingobjektet leasing-i fall där vidMotsvarande föreslås gällapas.
försäljningsvärde ochsäljas eller åsättasutgång skalltidens ett av-

bestämda värde vidobjektets i avtaleträkning skall ske mot samma
väsentligti allt med resultatetreglertid. Dessa överensstämmer av

har gjorts i slutbetänkandet.gällandeden analys rätt somav

leasingavgiftenändraLeasegivarens rätt att

ändra leasingavgiftenförbehållit sigleasegivaren harOm rätt att
skyldighetleasegivaren skall ha ochleasinglagenföreslås i rätt attatt

i officiellt noteradanslutning till ändringaravgiften iändra en
i leasingavtalet.referensränta harellerreferenskurs angettssom

leasingavgiften någon orsakfår inte ändraLeasegivaren av annan
leveransen objektet eller med of-samband medinte har av ensom

officiellaträffa allmänheten. Om denfentlig åtgärd attavsersom
visa i avtaleteller leasegivaren kan dennoteringen upphör attom

fårgenerellt har förlorat sin funktion, lease-referensenangivna
referensnågon officiellt noterad handock tillgivaren byta annan om

förbehållit sig sådan Medför bytet i sådant falli avtalet har rätt. en
ha lösaleasingavgiften skall leasetagarenväsentlig höjning rätt attav

vidkalkylerade matematiska restvärdeleasingobjektet till dessut
tiden för bytet.

skyldig underrätta lease-vidareLeasegivaren föreslås attvara
leasingavgiften och bytebeslutade ändringartagaren om avavom

underrättelse ändring skallreferensränta. Ireferenskurs eller omen
sådant leasetagaren kangrunden för ändringen sättett attanges

med vad harändringenkontrollera stämmer överens som av-om
möjlig måste leasingavtaletsådan kontrolltalats. För göraatt angeen

och avtalets internränta.förutsättningarna för ändring
föreslås helhetleasingavgiften i sinändringReglerna varaom av

förmån.tvingande till leasetagarens
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Leasetagarens betalningsansvar, leasegivarens ansvarsfrihet och
vårdpliktleasetagarens

förslaget skallEnligt leasetagaren efter leasingobjektets avlärrmande
stå risken för vad han åtagit sig betala eller leasegivarenatt garantera
och skall ha vårdplikt och för objektet hyres-samma ansvar som

i allmänhet. Leasegivaren skall i princip inte ha någottagare ansvar
för objektet i förhållande till leasetagaren. Dessa regler föreslås vara
dispositiva.

för felLeasegivarens rättsligaansvar

leasetagaren vid utövningenOm sin enligt leasingavtaleträtt störsav
någon har bättre till objektet leasetagaren, skall lease-rätt änav som

leasegivaren ha gällande de påföljderrätt göratagaren mot att som
köplagen föreskriver vid rättsligt fel. Detta gäller dock inte om an-
språket på bättre grundas åtgärd eller underlåtenheträtt en av
leasetagaren själv. Med bättre skall jämställas påståenderätt ett om
bättre det finns sannolika skäl för påståendet. Reglerna före-rätt om
slås dispositiva.vara

för trepartsförhållandetRegler

Unidroit-konventionens regler för det särskilda trepartsförhållandet
vid finansiell leasing föreslås sakliga ändringar bli intagna iutan
leasinglagen. Reglerna i lagen liksom i konventionen dispositiva.är

innebär tillDe början leverantörens skyldigheter enligt leve-atten
ransavtalet skall gälla förmåntill för leasetagarenäven som om
leasetagaren varit i leveransavtalet och objektet hade överlåtitspart
direkt till leasetagaren. Leasetagaren skall dock inte ha hävarätt att
leveransavtalet leasegivarens medgivande. Regleringen innebärutan
bl.a. leasetagaren kan kräva skadestånd leverantören för sinatt av

förlust med anledning fel i leasingobjektet eller dröjsmålegen av
med dess avlänmande.

Vidare föreslås leasetagaren vid fel i leasingobjektet och dröjsmål
med avlämnandet ha i förhållande till leasegivaren avvisarätt att
objektet eller häva avtalet med förverkan framtiden ifall leverans-
avtalet mellan leasegivaren och leverantören hade leasetagarengett

till detta han hade köpt objektet leasegivaren pårätt leverans-om av
villkor.avtalets Leasetagaren får hålla inne leasingavgifterna till dess

avtalsbrottet Leasetagaren skall däremot inte kunna krävaär rättat. av
leasegivaren denne avhjälper fel, företar omleverans elleratt utger
skadestånd. Regleringen innebär bl.a. leasegivaren kommer ståatt att
viss risk för leverantörens obestånd.
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verkan leasetagarenregeldenna deliSlutligen mot aven omges
leveransavtalet.ileasegivarenochleverantören görändringar som

ändringardylikainte blir bundenleasetagareninnebärRegeln att av
godkänt.han tidigare haravtalsvillkorde somavserom

avtalsbrottpåföljder vid leasetagarenstillLeasegivarens rätt

enligt leasing-får leasegivarenavtalsbrottvarje leasetagarensVid
fall, obetaldaförekommandeoch, ifullgörelse räntakrävalagen

Är leasegivarenväsentligt, och haravtalsbrottetbelopp. genom
möjlighet vidta rättelse,skäligleasetagarenunderrättelse attgett en

stödantingen medvälja mellanleasegivaren dessutomfår att av
leasingavgifter ellerframtidaförtidsbetalningförbehåll kräva attav

skadeståndleasingobjektet och krävaåterkrävaavtalet,häva ett som
leasingavtalet fullgjortsvariti läge hanleasegivaren detsätter om

Leasegivaren har intekontraktsintresset.positivaavtalsenligt det
åtgärdervidtagit skäligahan inteersättning för skadortill atträtt som

pådethand sälja objektet eller leasai förstabegränsa utattgenom
två undantag. Detdispositiva medföreslåsreglerDessanytt. vara

fåravtalet inteefter hävningleasegivareninnebärförsta att en av
undantagetförtidsbetalning. andraförbehåll Detgällandegöra ett om

skall giltigavilka inteskadeståndsklausuler,giltigheten varaavavser
det positivaväsentligt överstigerersättningtilllederde somenom
föreskrifteri allt väsentligtRegleringenkontraktsintresset. motsvarar

Unidroit-konventionen.i

föregripet avtalsbrottvidhävningsrättLeasegivarens

anteciperatsärskild bestämmelseföreslås vidareleasinglagenI omen
således stårsida. Om detleasetagarensavtalsbrottföregripet

skallväsentligt avtalsbrott,begåkommerleasetagarenklart att ettatt
avtalsbrottetredan innanleasingavtaletha hävaleasegivaren rätt att

hävningendock neutraliserakanfaktum. Leasetagarenär ett genom
fullgörel-godtagbar säkerhet för sinställadröjsmål därefteratt utan

anslutning till 62 § köplagenihar utformatsBestämmelsen närase.
Unidroit-konventionen.motsvarighet idirektoch har ingen

Överlåtelse leasingavtaleträttigheter enligtav

principer skall lease-obligationsrättsligaallmännaenlighet medI
överlåta eller påhaenligt leasinglagen sättgivaren rätt annatatt

tilloch sinenligt leasingavtaleträttigheter rättsinaförfoga över
från sina skyldigheterdärmed blir frihanleasingobjektet motutan att

förfogahuvudregelfår däremot överLeasetagarenleasetagaren. som
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sina rättigheter endast leasegivaren medger det. Om det saknasom
befogad anledning leasetagarens förfogande skulle även-att anta att

leasegivarens till objektet, skall leasetagaren dock harätt rätttyra att
förfogandet, andrahandsupplåtelse,genomföra ävent.ex. en om

sittleasegivaren inte lämnar medgivande. Leasetagaren försvarar
förpliktelserna enligt leasingavtalet för tiden efter förfogandet inteom
något har överenskommits med leasegivaren.annat

Reglerna till förfogande dispositiva i förhållandet mellanrätt ärom
Avtalsvillkor till överlåtelse får där-begränsar rättenparterna. som

inte gällande vid överlåtelse exekutiv försäljninggörasemot genom
konkurs, i förhållande till endera borge-eller i dvs. partenspartsen

narer.

Leasetagarens konkurs

till leasinglag innehåller regler leasingavtaletsFörslaget även om
Påbehandling vid leasetagarens konkurs. motsvarande gällersätt som

vid köp och hyra lokal leasetagarens konkursbo inträdarätt attav ges
leasingavtalet, medan leasegivaren har fråga boet det villi rätt att om

erhålla skälig tid. boet inträder får detinträda och inom Omsvar
i fordringar blir ford-ställning avtalet, varvid leasegivarenspartsom

sådant massafordringar såvitt gäller tiden efterringar boetmot som
Även inträder det enligtkonkursbeslutet. konkursboet inte skallom

leasingavgift för sådan tidförslaget betala enligt avtalet boetsom
leasingobjektet. Väljer inte i leasing-nyttjar konkursboet inträdaatt
får leasegivaren detta, återkräva objektet ochavtalet häva gäl-göra

konkursfordran skadestånd med högst faktiska ska-lande denen
beräknad efter det positiva kontraktsintresset.dan

föreslagna reglerna inte leasegivaren kräva särskildDe rätt attger
boet den säkerhet massafordran medför.säkerhet utöver som enav

leasegivaren redan har vissBakgrunden till detta bl.a. normaltär att
sin till objektet och leasingavgiftersäkerhet separationsrätt attgenom

i förskott period. väsentligt avtals-regelmässigt betalas Kan ettper
får på grund hävabrott anteciperas boet leasegivaren dennamot

återta objektet inte konkursboet avvärjer hävningenavtalet och om
dröjsmål ställa godtagbar säkerhet.att utangenom

linje med regleringen i den lagrådsremiss angående lag före-I om
tagsrekonstruktion inom kort läggas fram, har i leasing-väntassom

leasegivarens i lease-upptagits regel begränsarlagen rätt attsomen
betal-konkurs häva leasingavtalet på grund leasetagarenstagarens av

ningsdröjsmål före konkursen.
i sin helhet tving-konkurs föreslåsReglerna leasetagarens varaom

till konkursboets förmån.ande
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för leasingfinansiellSakrättsligt skydd

för finansiellsakrättsligt skyddmed regleravslutasLeasinglagen om
Regleringen innebär leasetagarenslös sak.avseende rättleasing att

motsvarande skyddleasingavtalet leasingrättenenligt ett somges
ochäganderätt Dettaetablerade sakrätter panträtt.förgäller som

leasingobjektetbesittningstagandeleasetagarensmedför bl.a. att av
förvärvare äganderättframförföreträdeovillkorligt avsenareger

Även tagit objektet ileasetagaren inteobjektet.tilleller panträtt om
konkurrerandeföreträde framförhar leasingrättensin besittning ett

fått objektet i sindettainte innehavarensakrättsligt anspråk avom
föreslås godtrosförvärvleasingrätten. Vidarebesittning i god tro om

godtrosförvärv lösöre.lagenske enligtleasingrätt kunna avomav
före-leasegivarens borgenärerskyddVad gäller leasetagarens mot

nyttjande-gäller vidprinciperslås regler bygger somsammasom
leasetagaren inte harRegleringen innebäregendom.till fasträtt att

besittnings-objektet i sin besittning. Omtagithan inteskydd om
alla borgenärerovillkorligt skyddtagande skett har leasetagaren mot

enligt lagens företrädes-fullbordadinnehavare panträttutom somav
Är medobjektet belastatleasingrätten.bättreregler har rätt än en

då objektet säljs vidleasingrätten falla bortkansådan panträtt ut-
leasing-försäljning med förbehåll förkonkurs,mätning eller om en

betalt för sinmindrefår beaktansvärtmedför panthavarenrätten att
sinsådant fall emellertid bevarakan i rättfordran. Leasetagaren

på grund leasing-dennes skadapanthavarenersätta attatt avgenom
skall panthavarentillämpningen dessa reglerbestå. Vidavtalet får av

leasingavtaletsig betalningar enligttillgodoräkna deha rätt att som
exekution.tiden efter beslutetochinflyter omavser

genomgående underrättelsebesittningsövergång jämställsMed en
leasingobjektet.besittertill tredje man som

Konsumentleasing

Överväganden

finansiell leasingordinärt avtalvillkoren idelarStora ett omav
ochpresentationoskäliga.konsumentförhållanden Denmåste i anses

förekommit i konsu-hittillsavtalsformen ärmarknadsföring somav
konsumentleasingformermentförhållanden oacceptabel. De somav

kännbaraproblem ochtillår har letttillämpatshar storasenare
gäller dettaSärskiltantal konsumenter.relativtförskador stortett

då på1986-90, kravetingicks under årenbilleasingavtalför de som
finnsställt. Detsärskilt högtvid kreditköpkontantinsatslägsta var
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integarantier för liknande problem skulle kunna uppkommainga att
nytt.

genomgång fördelar och nackdelar med konsumentleasingDen av
påutredningen har gjort pekar den enda omständighetattsom som ur

enskilde konsumentens synvinkel kan fördel med konsu-den vara en
undvika fåmentleasing han kan eller lägre kontantinsatsär änatt en

dock självfalletgäller vid kreditköp. Detta kan inte betraktassom
från konsumentskyddssynpunkt. Förhållandet visarfördel isom en

främstafinansiella konsumentleasingens funktion liggerstället denatt
kringgå de tvingande skyddsreglerna i konsumentkreditlagen.i att

förnackdelar finansiell konsumentleasing med sig kanListan som
lång.göras

breddningen konsumentkreditlagen 1992 tillSärskilt efter attav
framstårprincip alla andra former konsumentkredit,gälla i av av-

för finansiell leasing inkon-saknaden motsvarande regler som enav
och obefogad lucka i konsumentskyddet.sekvent

jämförelse vanligaste och för konsumenten ekonomisktDen utan
viktigaste formen konsumentleasing personbilar. Avtalen ärav avser

synvinkel så identiska med kredit-här konsumentens gott ettsomur
eftersom finansiell leasing förköp. ligger i sakensDetta natur en

enskild konsument inte medför någon nämnvärd fördel denänannan
kontantinsats gåskortsiktigt kan ligga i kravet kanatt runt.som

Förslag

sagda föreslår jag i slutbetänkandetbakgrund bl.a. detMot attav
för kreditköp tillämpaskonsumentkreditlagens tvingande regler på

på finansiell konsumentleasing, med vissa avvikel-motsvarande sätt
förtydliganden med hänsyn till de särskilda förhållandena vidochser

för kreditköp skall tillämpas på konsu-leasing. Bland de regler som
föreskrifterna minsta kontantinsats, konsumen-mentleasing märks om

förtidsbetalningoch kreditgivarens till och reglernarätttens om
återtagande den uppgörelse då skallkreditgivarens till ochrätt som

leasingavgiften och leasetagarens sakrätts-ske. fråga ändringI om av
föreslår jag leasinglagens regler skall tillämpas påliga skydd ävenatt

konsumentleasing.
för konsumentleasing föreslås för det trepartsför-Särskilda regler

för avtalsformen. Enligt dessa regler fårhållande typisktärsom
rikta krav enligt konsumentköplagen leveran-leasetagaren rätt att mot

hadedenne överlåtit direkt till lease-tören varanav varan som om
får leasetagaren gällande befogen-Mot leasegivaren göratagaren.

konsumentkreditlagens regler för trepartsförhållanden,heterna enligt
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varvid leasegivaren skall kreditgivare. Samma regleranses som en
föreslås gälla för både indirekt och direkt trepartsleasing.

Vidare skall viddet konsumentleasing, liksom vid konsument-
marknadsföringkreditköp, vid och före slutande avtal lämnasav

information den effektiva kreditkostnaden och kontant-räntan,om
priset. Information skall dessutom lämnas leasetagarens totalaom
betalningsåtagande och inte någon del leasingavgiften får drasatt av

vid beskattningen. Alla priser och belopp skall inklusiveav anges
mervärdesskatt.

får slutligen helstLeasetagaren leasing-rätt när sägaatt som upp
i förtid och återlämnaavtalet dock tidigast avtalet har löptnärvaran,

år. Vid uppsägningen skall konsumentkreditlagensi reglerett om
uppgörelse vid återtagande tillämpas. Leasetagaren har iakttaatt en
månads uppsägningstid.

Ändringar i lösöreköplagen

syfte undanröja föreliggandeI osäkerhet möjlighetenatt atten om
genomföra sakrättsligt giltiga sale and lease back-affärer med luft-
fartyg, föreslås förtydligande i lösöreköplagen markerarett attsom

omfattar sådan egendom. Samtidigt föreslåslagen vissa förenk-även
lingar och förstärkningar lösöreköpet. Således avskaffas kravet påav
vittnens underskrift köpehandlingen, uppvisandet handlingenav av

kronofogden de särskildaför och trettiodagarsfristerna för efterföljan-
företagshypotek.de konkurs, utmätning och

redovisningsfrågorSkatte- och

Bakgnmd

svenska skattelagstiftningen innehållerDen inte några specifika regler
med avseende just på leasing lös egendom. De skattemässigaav
konsekvenserna leasingavtal på grundval de generel-avgörsettav av
la skattereglerna och allmänna skatterättsliga principer. Härvid görs
ingen skillnad på operationell och finansiell leasing. Regelmässigt
behandlas leasingavtalet hyresavtal, vilket innebär bl.a.ett attsom
avskrivningsrätten tillkommer leasegivaren medan hela leasing-
avgiften avdragsgill för leasetagaren denne näringsidkare.är ärom

Avtal betecknats leasingavtal kan ibland köp. Vidsom som vara
bedömning frågan överföring äganderätten läggs i regelav om av en
bedömning det civilrättsliga förhållandet mellan till grundparternaav

för skattemässiga bedömningen.denäven
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och den bok-koppling mellan skatterättenstarkfinnsDet även en
dagLeasingavtal redovisas iredovisningen.föringsmässiga utan

leasingavtal. Avtalenoch finansiellaoperationellauppdelning inågon
nyttjanderättsavtal. Dettaundantagmed fåbehandlas parterna somav

balansräkningtillgången i sinleasegivarenbl.a.innebär taratt upp
för hyranbetalningsskyldighetenredovisarinteoch leasetagarenatt

skuld.som
utkast till rekom-år antagiti juni dettaRedovisningsrâdet har ett

innebärUtkastetleasingavtal.redovisningmendation attavom
praxis, IAS 17 Inter-internationellenligtskall redovisasleasingavtal

rekommendation 17,Standard CommitteesAccountingnational nr.
ekonomisktbygger synsättIAS 17for Leases.Accounting ett

innebärform". Detta"Substancebrukar benämnas att enoversom
formdess civilrättsligainnebördekonomiska äntransaktions snarare

klassifi-skall redovisas. I IAS 17transaktionenhuravgörande förär
leasingavtal,eller finansiellaoperationellaleasingavtalen somceras

finansielltredovisningen. Ettförbetydelseavgörandevilket är av
förenaderiskerförmåner ochde ärleasingavtal föreligger när som

till lease-väsentligt försi allttillgång övertillmed äganderätten en
tillgång,då redovisasavtaletskallleasetagarenHos som entagaren.

skall redovisasbetala avgiftframtideniförpliktelserna att som en
till-avskrivningarskalldet leasetagaren göraskuld och är som

gången.

leasingvid finansiellEffekter

agerandeutsträckningi vilkenhar analyseratUtredaren parternas
otillbörligtbeskattningen ellerfördelar vidfåsyftet attattstyrts av

området.reglerutnyttja olika
inte medföregendom generelltlösleasingharDet attsagts av
leasegivareni stället föreftersom leasetagarenskattefördelnågon

leasetagaren hade valtvärdeminskningsavdragtillhafthade rätt om
förutsätter docksådantegendomen. Ettförvärva attatt resonemang

emel-Olika företag harskattesituation.i fråga harföretagen samma
på grundobjekt. Denvid förvärvskattekostnadolikalertid ett avav

alla gångerinteföretagetskatten i detminskadeavdragett svararena
i det andra företaget. Detskattenmotsvarande ökningmot aven

respektiveiavskrivning inte detsammaskattemässiga värdet ärav
vid investor-all synnerhetgenomslagskraft ihaftharföretag. Detta

leasing.
före-enskildaofta knutna till detleasingmedSkattefördelarna är

påvisas. Förskattefördelar kangenerellavissasituation,tagets men
värde-beroendepositivt intekan detleasetagaren att avvaravara
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minskningsavdragens storlek. Vid korta leasingperioder kan han göra
snabbare kostnadsavdrag avdrag för leasingavgifter jämförtgenom
med värdeminskningsavdrag. lösNär egendom leasing tillförsgenom
leasetagarens fasta egendom ändrar den tillförda egendomen i regel

skattemässiginte karaktär fortfarande inventariumutgör hosutan
leasegivaren. Detta fördelaktigt egendomenär sådant slagärom av

den, den köpts leasetagaren, skulle skrivits enligtatt om av av reg-
förlerna markanläggning eller byggnad för vilka avskrivningstiden är

längre för inventarier. Leasetagarenavsevärt än kan avdraggenom
för leasingavgifterna i stället för värdeminskningsavdrag få ettgenom
betydligt snabbare kostnadsavdrag. Den möjliga avskrivningen på
leasingobjekten vanligen den faktiskaär värdeminskningenstörre än
under den första tiden. Leasegivaren kan därigenom fördela sina
intäkter från leasingavgifterna och avskrivningarna på överett av-
talsperioden fördelaktigt sätt.

Vid investorleasing erhåller investorn avskrivningsunderlag och
avskrivningarna minskar den beskattningsbara inkomsten. Detgenom

förhållandet avskrivningarna inledningsvis i regel betydligtatt är
intäkterna från leasingavgifternastörre än möjliggör underskottatt

från leasingverksamheten kan kvittas överskott i verksam-mot annan
het. Inte sällan finansierar investorn anskaffningen med medel lånade

förmedlaren och på lånen kanäven räntan givetvis dras Omav av.
leasingverksamheten drivs handelsbolag kan också vissgenom en
skattemässig fördelning inkomst eller underskott mellangörasav
delägarna i handelsbolaget investorbolaget. Genom koncernbidrag
kan därefter underskottet i handelsbolaget via ägande aktiebolagett
flyttas inom helägd koncern, med betydande skattefördelaren som
resultat. Skatteeffekterna har lett till renodlat skattemässiga etable-
ringar leasingverksamhet. Efter skattereformen har investorleasingav
minskat i omfattning och betydelse eftersom bl.a. den sänkta bolags-
skatten har minskat värdet avskrivningar och underskott. Investor-av
leasing har dock fortfarande betydelse det gäller egendomnärstor
för vilken investeringsutgiften uppgår till mycket belopp ochstora

objektetsdär livslängd kan 15-20 år ellervara mera.
Den generella möjligheten få avskrivning med 30 påatt procent

anskaffningsvärdet för inventarier anskaffatsäven den 31som
december ökar intresset handla med avskrivningsunderlagatt strax
före beskattningsårets utgång, vilket förekommit vid bl.a. investor-
leasing och sale and lease back. Vid sale and lease back inte sällanär
redovisningsaspekterna avgörande betydelse.av

En andel de finansiella leasingavtalen innehåller bestärnrnel-stor av
restvärdegarantier, bestämmelser leasetagarenattser om om ensam

eller tillsammans med leasegivaren skall ha förmånen den positivaav
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ochavtalstiden slutvidmarknadsvärdeobjektetsmellanskillnaden
skyldighet förellerbestämmelser rättrestvärdet,beräknadedet om

leasing-vidobjektetförvärvaangivet prisvissttillleasetagaren att
avtalenstillavtalsvillkorenfall ledervissaslut, I attperiodens osv.
medjämställaövervägande delallt äreller till ettinnebörd helt att

skall beskattasavtalenfrånnormalt utgå attköp, parterna synesmen
utvecklingdennarimligtförefallerhyra. Det attantaatt avsom

skatte-detuppfattaravtalsutforrrmingen att parternastyrts som enav
beskattasmed köpjämställaavtalfördelmässig är att somatt som

hyra.
border-leasing, harleasing,internationellförmarknadEn cross

där minstleasing,form parternautvecklats. Dennaockså avenav
vedertagenbetydelsefull ochövriga,deland äri änfinns ett annat en

emel-förefallergångerMångainvesteringför gränserna.form över
möj-grad haväsentligkonstruktion ileasingavtalens styrtslertid av

utformningAvtalensfördelar.skattemässigauppnå utnytt-ligheten att
möjliggöralagstiftning,i ländernasolikheter attdåjar t.ex. genom
dip, tripledoubles.k.länder,objekt i fleraavskrivning samma

dip, osv.
privatbeskattaschablonrnässigtmervärdesbeskattningenvidFör att

avdragsrätthuvudregeln ingenenligtföreliggerpersonbilnyttjande av
föreliggerpersonbil. Däremotanskaffningpåskattingåendeför av

bilenOmdriftkostnader.påskattingåendeför allfull avdragsrätt
ingående skatthälftenföravdragschablonenligtmedgesförhyrs av

mervärdesskatte-iavseddhyraSchablonregeln vid ärhyran. att
finansieringskostnaderdrift- ochdeförkompenserahänseende som

princip intedet imervärdesskattesynpunkt skallhyran. Uringå ikan
personbil. Någonoch hyramellan köpskillnadnågonföreligga av

emellertid inteschabloniserade avdragsrätten görsdenskillnad i
med 50fårAvdraghyra. göras procentformermellan olika avav

avtalet självenligtleasetagarenleasingavgifterna ävenskatten om
avdragsrätthar fullsamtidigtdärmedochdriftkostnadernaförsvarar

överkompensationkostnader. Enpå dessaingående skattenför den
leasing.finansiellvidregelmässigtdärfördriftkostnader skerför

överväganden

erbjudamarknaden kanpositivtbetraktasfår allmänt attDet sett som
inventarierbehovtillgodoseförfinansieringsmöjligheterolika att av

ñnansieringsformeralternativaochavtalskonstruktionerDem.m.
huvudsakliga syfteellerendainteemellertidbörutvecklas somsom

leasingFinansiellskattekrediter.skaffaellerundgå skattha attatt
Renodlade skatte-skattefördelar.vissainnebäratypisktkan sett
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mässiga etableringar leasingverksamhet har förekommit, särskiltav
inför skattereformen investorleasing och vidävengenom annan
leasing kommanditbolagsetableringar. Det kan dock integenom

olika reglerhävdas på området otillbörligt har utnyttjas. Snarareatt
det så gällande avskrivningsregler för inventarier, ochär att t.ex. ett

formellt vid den skattemässiga gränsdragningen mellan köpsynsätt
ioch hyra, utnyttjas så hög grad möjligt. Utredaren har därförsom

särskilt de åtgärder ibelyst dessa avseenden kan övervägas.som
skattefördelar kan uppnås eller ej,Oavsett bör övervägandenaom ses

bakgrund den relativa osäkerhet rättsläget råder imot av om som
vissa avseenden. Detta gäller främst beträffande avgränsningen
mellan köp och hyra, också för frågan leveranskravettmen om

förutsättning förgäller förvärvarens till värdeminsknings-rättsom
påavdrag inventarier, och innebörden sådant leveranskrav.ettav

Redovisningsrådet har till uppgift utveckla de redovisnings-att
bör gälla för vissa s.k. publika företag,större,normer som genom

bl.a. utfärda rekommendationer. Redovisningsrådet har,att som
tidigare antagit utkast till rekommendation redovis-nämnts, ett om
ning leasingavtal, vilken i allt väsenligt medöverensstämmerav
internationell praxis, UtkastetIAS 17. avviker dock från IAS 17

tillåtetdet använda olika redovisningsprinciper iäratt attgenom
och enskild juridiskkoncern En fullständig tillämpning iperson.

juridisk reglerna redovisning finansiella leasingavtalperson av om av
inte alltid praktiskt genomförbar, eftersom särskilda regler föranses

beskattning basis sådan redovisning saknas eller ofull-ärav en
ständiga.

RedovisningskommitténsI Ju 1991:07 uppdrag ingår bl.a. att
det finnsanalys anledning det sambandgöra omprövaatten av om

redovisning och beskattningmellan finns i Sverige.som
bakgrundMot det arbete sålunda pågår på skilda hållav som

jag framlägger inte några förslag inom redovisnings- och skatteom-
rådet. anpassningEn de svenska redovisningsreglerna till IAS 17av

jag emellertid bör eftersträvas. Vissa skatterättsliga åtgärderanser
såvitt gränsdragningenbör mellan köp ochäven övervägas avser

leveranskravethyra, för inventarier och den schablonmässiga mervär-
desbeskattningen hyra personbil.av av

förordarJag den civilrättsliga gränsdragningen tills vidareävenatt
bör ligga till grund för skattemässiga avgränsningen mellanden köp
och hyra inventarier. rimlig beskattning förutsätter dockEn attav

vid skattemässiga beaktarden bedömningen den ekono-ävenman
avtalen. nämligenmiska innebörden Denna kan i hög grad avvikaav

formella bedömningen avtalen.från den av
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räkenskapsenlig avskrivning och derasreglernaSyftet bakom om
för ekono-också goda skäl anläggagynnande karaktär utgör att ett

åtnjutaavtalsparterna börpå fråganmiskt synsätt somom vem av
på inventarier. sådant börvärdeminskningsavdrag Etttill synsätträtt

beträffande hyresavtal företer så starkaså måttoianläggas att som
realiteten får effektinslag, de ioch krediträttsligaköp- att samma

effekt.skattemässigt skall behandlas enligt dennaocksåköpsom
ingång,villkor vid avtalsperiodensinnehållerAvtal settsom,som

objektet avtalsperio-värdet på vidtill uthyrarens intresseleder att av
ekonomisktobetydligt något verkligt,utgång sådens ägar-är att
bedömningenbeskattas köp. Vidkvarstår börintresse inte avsom

mellan måste sådanaförmåner och riskerfördelningen parternaav
hyresperiodens längd, förekomst köp- ochomständigheter avsom

respektive skyldighet förlängaförlängningsrättsäljoptioner, att av-
och beräknade värde tillmätas särskildobjektets karaktärtalet och

vikt.
bl.a. från samhälls-dock tillräckligt underlag,Utredningen saknar

för tillrättspolitiska synpunkter, ställningstagandeekonomiska och ett
ekonomisktgenerell övergång till renodlatlämpligheten ettav en

fråndärför inte, det striktSådana regler förordas ävensynsätt. om
för närvarande bedömasskattesynpunkt rimligt. Inte heller kanvore

genomföras särskilda skatte-sådan övergång borde genomenom
koppling till eventuell redovisningsmässigellerregler genom en en

generellleasingavtal. Lämplighetenklassificering finansiella enavav
redovisningsfrågordet arbete medövergång bör dock övervägas när

håll pågår avslutat.skilda ärm.m. som
för-förutsättning förförordar också leveranskravJag att ett som

uttryckligentill värdeminskningsavdrag på inventarierrättvärvarens
upprätthålls vid andkrav tills vidare salekodifieras och detta ävenatt

kodiñerat leveranskrav innebärback inventarier. Ettlease attav
förutsatttill avskrivning på inventariernaberättigadköparen är att

till tillgångarna och de omhän-skattemässigthan ägare attsomanses
tredje för köparens räkning ellerdertagits köparen eller attav manav

inventariernasäljaren för till köparen. Omavlänmatsde transportav
investorleasing,finns hos tredje vidvid avtaletredan t.ex.man, som

underrättelse denrådighetsavskärande denuntiationkan ersättaen
fysiska leveransen.

förordasmervärdesskatterättsliga reglernaBeträffande de att
avskaffaspersonbil och motorcykelschablonavdraget vid hyra av

i Meddriftkostnader inte ingår hyran.hyresavtal därsåvitt avser
drift-överkompensation förregelmässigtnuvarande regler sker en

hyresform såledesleasing och dennavid finansiellkostnader gynnas
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skattemässigt i förhållande till köp. Det fortsatta arbetet inom EU
avseende mervärdesskattedirektiv bör dock avvaktas.

Krediträttsliga frågor

Finansiell leasing ñnansieringsverksamhet enligt lagenutgör
1992:1610 kreditmarknadsbolag. Sådan verksamhet får, medom

särskilt angivna undantag, bedrivas endast efter tillståndvissa av
Finansinspektionen. Under âr har skattemässiga etableringarsenare

leasingverksamhet svenska handels- och kommanditbolaggenomav
förekommit. Såvitt framgår utredningens material torde bolagenav

omfattats tillstándsplikten, saknat sådant tillstånd. Utreda-ha menav
för del endast uppmärksamma inspektionen påkan sin vad somren

sagda kommit utredaren till kännedom.enligt det
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Författningsförslag

tillFörslag
finansiell leasingLag om

Härigenom föreskrivs följande.

bestämmelserInledande

finansiell§ Denna lag gäller leasing lös egendom.l av
finansiellgäller inte leasing och byggnadLagen tomträttav

fastighet.annans
i 23 30 §§ gäller endast lös sak inteBestämmelserna ärsom-

luftfartygregistrerat skepp, skeppsbygge, och intecknade reservdelar
till luftfartyg.

leasing i lagen transaktion i vilken§ Med finansiell2 avses en
leasegivaren ingår eller avtal leasingavtaletövertar ettparten

leasetagaren upplåtelse viss egendommed part om aven annan
betalning leasingavgift,objektet till nyttjande mot
objektet enligt avtal leveransavtaletleasegivaren förvärvar ett

leverantören känner till eller har ingåttmed tredje part somen
leasingavtalet,

väljer, specificerat tillhandahållerleasegivaren inte eller själv
objektet,

ingår leasingavtalet, leasetagaren tillfälleleasegivaren4. när attges
sådana villkor leveransavtalet har betydelse för hansgodkänna i som

ochrätt,
betala eller beräk-belopp leasetagaren skallde ärgaranterarsom

täcka hela den huvudsakliga delen objektetsnade för elleratt an-av
skaffningskostnad.

leasingavtal föreligger enligt denna lag leasetagaren3 § Ett även om
skyldighet lösa objektet till visst pris, lease-har ellerrätt att om

i förhållandehur objektets värde skulle utvecklasintressegivarens av
beaktansvärt då avtalet ingicks.detta pristill var
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också hinderleasingavtal föreligger objektet vidEtt utan attav
skall säljas eller värderas och det erhållna prisetavtalets slut av-

objektets kalkylerade värde vid tid, sådanträknas mot samma om
i första förelåg då avtalet ingicks.intresse stycketavsessom

Avtalsvillkor avviker från bestämmelser tillämpas4 § lagens isom
stället för dessa, inte i lagen.annatom anges

undantag för bestämmelserna i§ gäller inte, med 7 9 och5 Lagen -
finansiell leasing omfattas konsumentkreditlagen23 30 §§, som av-

1992:830.

inte fall då lagen 0000:000 internationell6§ gäller iLagen om
finansiell leasing tillämplig.är

Ändring leasingavgiftenav

§ Leasegivaren får ändra leasingavgiften han har gjort förbe-7 om
Förutsättningarna för ändring och avtalets skallhåll detta. räntaom

i leasingavtalet.anges
anledning kostnadsök-höjning leasingavgiftenEn änav annanav

objektetför leasegivaren har samband med leveransenningar avsom
åtgärd träffa all-allmän avgift ellereller skatt, attannan som avser

höjningen höjningmänheten, får ske endast motsvararom en av en
referensräntaofficiellt noterad referenskurs eller har iangettssom

kostnader följd ändringavtalet. Minskar leasegivarens till av av en
eller referenskurs eller refe-omständighet sänksangetts, ensom nu

skall leasingavgiften sänkas i motsvarande mån.rensränta,
officiella noteringen den referenskurs eller referens-Upphör den av

leasegivaren visa refe-har i avtalet, eller kanränta attangettssom
får leasegivaren byta tillgenerellt har förlorat sin funktion,rensen

gjort förbehållreferenskurs eller referensränta han harom omannan
väsentlig höjning leasingavgiften får lease-Medför bytetdetta. en av

objektet till dess kalkylerade värde vid tiden för bytet.lösatagaren

be-§ Leasegivaren skall skriftligen underrätta leasetagaren8 om
leasingavgiften och byte referenskursslutade ändringar av om av

åtgärdenreferensränta. Underrättelsen skall lämnaseller närsenast
börjar gälla. Vid ändringar leasingavgiften beror enbartsomav

får dock underrättelseändringar i referenskurs eller referensräntaen
avisering sänds till leasetagaren. En underrättelselämnas när nästa

skall grunden för ändringen påändring leasingavgiften angeom av
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sådant leasetagaren kan kontrollera densätt stämmer överensatt om
med avtalet.

Ändringsförbehåll9§ och företagna höjningar leasingavgiftenav
inte uppfyller kraven i och 8 kan inte åberopas7 lease-motsom

tagaren.
leasingavgiftleasegivaren uppburit högre vad § medger,Har 7än

överskjutandehan skyldig betala tillbaka det beloppet jämteär att
enligt bestämmelserna i räntelagen 1975:635.ränta

strikta betalningsansvarLeasetagarens

för il0§ Leasetagaren belopp 2 § 5 ävensvarar som avses om
objektet efter avlänmandet har förstörts, kommit bort, försämrats

minskat händelse inte beror på leasegivaren.eller genom en som
inte leasetagarens till påföljderFörsta stycket begränsar rätt mot

leasegivaren enligt 15

ansvarsfrihet förLeasegivarens objektet

för i förhållande tillLeasegivaren inte objektet lease-ll § ansvarar
följerinte 15annattagaren, om av

för rättsligt felLeasegivarens ansvar

till objektet någon har12§ Om leasetagarens rätt störs av som
får leasetagaren leasegivaren gällandetill detta,bättre görarätt mot

påföljder 41 köplagen 1990:931 föreskriver,motsvarande §som
inte åtgärd eller underlåtenhetbättre grundas påden rätten en avom

jämställs påstående bättreMed bättreleasetagaren. rätträtt ett om om
för påståendet.finns sannolika skäldet

vårdpliktLeasetagarens

skall tillbörlig vård objektet, nyttja det13 § Leasetagaren ta om
i skick det avlämnades medskäligt och bevara det detsätt som

ändringar objektetrimlig förslitning och debeaktande av somav
kommit överensparterna om.

inte harskallleasingavtalets slut leasetagaren,Vid över-annatom
i skickobjektet till leasegivaren detenskommits, lämna tillbaka som

i första stycket.anges
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Leasetagarens rätt leverantörenmot

skyldigheter enligt leveransavtalet gäller14§ Leverantörens även
varit i detta avtalleasetagaren leasetagaren ochpartmot som om

tillobjektet hade överlåtits direkt denne. Leverantören docksvarar
och för skada.både leasegivaren leasetagareninte mot samma

häva leveransavtaletstycket inte leasetagarenFörsta rätt attger
leasegivarens samtycke.utan

påföljder leasegivarentillLeasetagarens rätt mot

avlärrmas för eller inte§ Om objektet inte avlämnas,15 stäm-sent
leveransavtalet, har leasetagaren imed rättöverens attsammamer

leasegivaren avvisa objektet eller häva leasingavtalet,förhållande till
företa rättelse, gällthar leasegivarenoch rätt attsamma som om

leasegivaren på leveransavtalets villkor.köpt objektetleasetagaren av
så del leasingavgiftenhar hälla inneLeasetagaren rätt att storen av

till dess leasegivaren har företagit rättelseavtalsbrottetmotsvararsom
åberopa avtalsbrottet.leasetagaren har förlorateller rätten rätten att

häva leasingavtalet får hanleasetagaren utnyttjatHar rätt atten
för-andra belopp har betalats ileasingavgifter ochåterkräva som

för skäligt belopp för den leasetaga-med avdragskott, nyttaett som
ha haft objektet.kanren av

får gällande andra påföljder leasegivaren påLeasetagaren göra mot
avlämnas, avlämnas för eller integrund objektet inte sentattav

endast avtalsbrottet berormed leveransavtaletstämmer överens om
på leasegivaren.

leveransavtaletbundenhet ändringar iLeasetagarens av

påverkas inte§ rättigheter enligt 14 och 15 §§16 Leasetagarens av
tidigare godkänt ändras,villkor i leveransavtalet leasetagarenatt som

har samtyckt till ändringen.leasetagaren inteom

påföljder avtalsbrottLeasegivarens till vid leasetagarensrätt

inte i tid eller begår han avtals-17 § Betalar leasetagaren rätt annat
betalning eller fullgörelse. Lease-brott, får leasegivaren kräva annan
på obetalda belopp enligt bestämmelser-givaren får krävaäven ränta

i räntelagen.na
Är får leasegivarenavtalsbrott väsentligt dessutomleasetagarens

framtida leasingavgifter,betalning i förtid värdetkräva omav av
förbehåll detta i leasingavtalet, ellerleasegivaren har gjort om
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återkräva objektet ochhävningleasingavtalet och efterhäva2.
position han varitleasegivaren i denskadeståndkräva sätterett som

enligt dess villkor.leasingavtaletfullgjortleasetagarenom
skada skallleasegivarensföreskriver huravtalsvillkorEtt som

leder tillvillkoret integiltigt mellanberäknas ettär parterna, om
föregående styckeöverstiger detväsentligtskadestånd somsom

medger.
gällandefår inteleasingavtalet hanhävt göraleasegivaren ettHar

Värdetleasingavgifter.framtidaförtidsbetalningförbehåll avavom
skadestånd enligtberäkningviddock beaktasavgifter fårsådana av

meningenförstaAvtalsvillkor strider är2.andra stycket motsom
verkan.utan

leasingav-förtid eller hävabetalning iinte krävafårLeasegivaren
lease-underrättelseintestycket, hanandraenligttalet gettgenomom

utsträckningavtalsbrottet i denmöjlighetskälig rättaatttagaren en
rättelse kan ske.

han inteskadorersättning förtillinteLeasegivaren har rätt som
begränsa.åtgärder förskäligavidtagit att

föregripet avtalsbrottvidhävningsrättLeasegivarens

väsentligtbegåleasetagaren kommerStår det klart18 § ettattatt
avtals-redan innanleasingavtaletleasegivaren hävafåravtalsbrott,

verkan leasetaga-dockuppkommit. Hävningenhar ärbrottet utan om
fullgörelse.säkerhet för singodtagbarställerdröjsmålutanren

Överlåtelse leasingavtaletenligträttigheterav

sinaförfogaöverlåta eller överfårLeasegivaren sätt§19 annat
sådanttill objektet. Ettsinleasingavtalet ochenligt rätträttigheter
enligtskyldigheterfrån hansleasegivareninteförfogande befriar

enligt 2karaktärtransaktionensändrar inteleasingavtalet och
sinaförfogafår överlåta eller översättLeasetagaren annat

Ävendet.leasegivaren medgerleasingavtaletenligträttigheter om
ske detförfogandefår sådantmedger detinteleasegivaren omom

skulleförfogandet äventyraanledningbefogadsaknas att anta att
förpliktelsernaförLeasetagarentill objektet.leasegivarens rätt svarar

harförfogandet, inteefterför tidenavtalet annatenligt även om
leasegivaren.medöverenskommits

enligt dennaöverlåtelsetillbegränsarAvtalsvillkor rättensom
exekutivöverlåtelse skergällandefår inteparagraf närgöras genom

konkurs.eller iförsäljning partsen
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Leasetagarens konkurs

20 § Vid leasetagarens konkurs får konkursboet inträda i leasingav-
talet. Leasegivaren får kräva boet inom skälig tid beskedatt ger om
det vill inträda. Under denna tid får boet fortsätta nyttja objektet.att

konkursboet inträttHar i avtalet det skyldigt fullgöra lease-är att
Ävenförpliktelser för tiden efter konkursbeslutet. boettagarens om

inte inträtthar det skyldigt betala leasingavgift enligt avtalet förär att
den tid boet nyttjar objektet.som

Om konkursboet inte inom skälig tid efter leasegivarens krav enligt
första stycket inträder leasingavtalet,i får leasegivaren häva avtalet

återkräva objektet.och Leasegivaren får fordran i konkursensom en
kräva skadestånd inte överstiger det §även 17 andraett som som

stycket medger.2
konkursboet i stridHar med leasegivarens sålt eller pårätt annat

förfogat objektet så det inte kan lämnas tillbakasätt över väsent-att
ligen oförändrat och oförminskat, skall konkursboet ersättningutge
för objektets värde.

§21 Efter konkursbeslutet får leasegivaren häva leasingavtalet på
grund leasetagarens dröjsmål med betala endast konkurs-attav om
boet inte inträder i avtalet enligt 20

22 § Avtalsvillkor mindre fördelaktiga för konkursboetär änsom
bestämmelserna i och20 21 §§ inte bindande för boet. Dettaär
gäller oberoende villkoret knutet till leasetagarens konkursärav om
eller obestånd eller till försämrade ekonomiska förhållanden på hans
sida.

Leasingrättens giltighet tredje på leasegivarens sidamot man

23 § Om leasegivaren överlåter objektet sedan leasingavtalet har
ingåtts, gäller leasetagarens enligt avtalet leasingrättenrätt mot
förvärvaren denne inte före leasetagaren får objektet i sin be-om
sittning och då i godär tro.

§24 Bestämmelser godtrosförvärv leasingrätt till lös sak, dåom av
leasegivaren varken till egendomen eller behörig upplåtaägare attvar
leasingrätten till den, finns i lagen 1986:796 godtrosförvärvom av
lösöre.

25 § Har och leasingrätt till objekt upplåtits till flerapanträtt samma
för sig, eller har flera leasingrätter upplåtits på detta harsätt,var

tidigare upplåtelse företräde framför förvärva-densenare om senare
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besittning och då i godtidigare får objektet i sinföre den ärinteren
tro.

inteleasegivarens borgenärergäller inte26 § Leasingrätten mot om
besittning.övergått i leasetagarensharobjektet

består leasing-besittningövergått i leasetagarensobjektet27 § Har
utmätning,konkurs ellerobjektet säljs vidförbehåll därätten utan

har före-fullbordadbelastat medobjektet panträttinte är somenom
framför leasingrätten.träde

År objektetförsta stycket skallmed enligtbelastatobjektet panträtt
medförinte dettaförbehåll för leasingrätten,medsäljas att pant-om

för sin fordran.mindre betaltfår beaktansvärthavaren
stycket, skallförbehållas enligt andrainte skallleasingrättenOm

bevara sintillfällevid försäljningen rättleasetagaren att genomges
fårpå leasingrättenförlorarvad dennepanthavaren attersättaatt

ersättningenauktion fastställsförsäljning påbestå. Vid motsvaran-
utsökningsbalken anvisar.§kap. 3912de sätt som

skall panthavarenoch tredje styckenaandratillämpningVid av
tillgodoräknas betalningarbehövsköpeskillingen detförutom om

till tiden efter be-hänför siginflyter ochleasingavtaletenligt som
leasegivarenutmätning. gällereller Dettakonkurs ävenslutet omom

till någontill betalningarnaelleröverlåtit rättenhar pantsatt annan.

också dentillämpliga delargäller ii 27 § närBestämmelserna28 §
konkurs.objektet säljer dettaihar panträtt utomsom

inne-tredjejämställsbesittningsövergâng29 § Med att man somen
Särskilda be-detta.förfogandeunderrättas överobjektethar ettom
1936:88finns i lagenunderrättelsepanthavaresstämmelser omom

tredjeinnehaveslös egendompantsättning man.avsomav

29 §§bestämmelserna i 23strider ärAvtalsvillkor30 § motsom -
verkan.utan

denträder i kraftlagDenna
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2. Förslag till

ändring iLag konsumentkreditla-genom

1992:830

Härigenom föreskrivs det i konsumentkreditlagen 1992:830att
skall införas två paragrafer, 3 och 3 b §§, följande lydelse.nya a av

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 §a
Lagens regler för kreditköp

med förbehåll átertagande-om
tillämpas, med de avvikelserrätt

i 3 b på ji-ävensom anges
nansiell leasing närings-som en
idkare i sin yrkesmässiga verk-
samhet erbjuder konsumenten
för dennes i huvudsak enskilda
bruk.

Med finansiell leasing iavses
denna lag transaktion vilkenien

näringsidkaren leasegiva-
ingårren eller avtalövertar ett

leasingavtalet med konsumen-
leasetagaren upplåtelseten om

till nyttjande be-motav en vara
talning leasingavgift,

2. leasegivaren förvärvar
enligt avtal leverans-ettvaran

avtalet med tredje leve-parten
känner tillrantören ellersom

har ingått leasingavtalet, och
de belopp leasetagarensom

skall betala eller ärgaranterar
beräknade för täcka helaatt
eller den huvudsakliga delen av

anskaffningskostnad.varans
Leverantörens skyldigheter

leveransavtaletenligt gäller mot
leasetagaren leasetaga-som om

varit dettai avtal ochpartren
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hade överlåtits direkt tillvaran
denne.

3 b §
Vid finansiell leasing gäller

avvikande regler i följande av-
seenden:

vad 6 förstaUtöver § styck-
kräver skall information läm-et

alla leasing-nas om summan av
avgifter och andra belopp som
leasetagaren skyldig betalaär att
eller Leasegivarengaranterar.
skall informera inteäven attom
någon del leasingavgiften fårav
dras vid beskattningen. Samt-av
liga belopp och priser skall

inklusive mervärdesskatt.anges
stället för ochI II 13 §§

tilllämpas 7 9 §§ lagen 0000:-
000 finansiell leasing.om

Vid tillämpning 16 ochav
leverantören17 anses som

säljaren och leasegivaren som
kreditgivaren.

fårLeasetagaren säga upp
avtalet och återlämna tillvaran
avräkning enligt 27 och 28 §§
tidigast har löptavtalet inär ett
år. Vid gälleruppsägningen en
månads uppsägningstid.

i kraft denDenna lag träder
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Förslag till
internationell finansiell leasingLag om

föreskrivs följande.Härigenom

28 maj 1988 angående inter-i konventionen denArtiklarna l 14-
originaltexternas lydelse gällafinansiell leasing skall inationell som

Originaltexterna skall ha giltighet.i landet.lag här samma
franska originaltexter finns till-engelska ochKonventionens

bilaga tillsvensk översättning intagnamed som ensammans en
lag.denna

i kraft denlag träderDenna
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till4. Förslag
ändring i lagen 1986:796Lag om om

godtrosförvärv lösöreav

Härigenom föreskrivs lagen7 § 1986:796 godtrosförvärvatt om
lösöre skall ha följande rubrik och lydelse.av

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Godtrosförvärv Godtrosförvärvpanträtt panträttav av
och leasingrätt

7 §
Vad i denna lag Vad i denna lagsägs sägssom om som om

godtrosförvärv äganderätt godtrosförvärv äganderättav av
gäller också godtrosförvärv gäller också godtrosförvärvav av

ochpanträtt. leasingrätt enligtpanträtt av
avtal finansiell leasing.om

någon gjort godtrosförvärvHar i lösöre och villpanträttett av
någon lösa till sig egendomen enligt 4 skall lösenbeloppetannan

värdet den fordran för vilken egendomen ärmot pantsatt,avsvara
dock högst egendomens värde i den allmänna handeln.

kraftDenna lag träder i den
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tillFörslag
1845:50 1 handeländring i lagenLag s. omom

i säljarens vårdlåterlösören, köparenmed som

kvarbliva

handeli fråga lagen 1845:50 lföreskrivsHärigenom s. omom
vård kvarblivalåter i säljarensköparenmed lösören, som

gälla,skall upphöra3 och 3dels attatt a
lydelse.skall ha följandeoch 4dels 2att

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

l§
Vill köpare lösöretillhandlat sigVill den, en av somsom

säljarenlämnas kvar hostillåter, desammaochlösören attatt
skall gälla säljarensköpetvård kvarbliva,säljarensi motatt

måste hanskall borgenärer,tillhandlat sig upprättahanvad
skrivsköpehandlingför sälja-från utmätningfredas somen

handlingenunder Ihändelseochskuld i parterna.avavrens
köpetskall det lösöreboets till-konkurs fråndennes somanges

och köpe-dagen för köpetskrift-avskiljas,gångar upprätte avser,
skall inommedför- skillingen. Köparenköpetavhandlinglig om
låta införafrån köpetveckapersedlarnaå de köptateckning en

handlingen ikungörelseunderskrift. Hanoch vittnens omen
därdärefter i ortstidning inom denveckainomskall orten

hemvist. Kun-där säljaren har sittinom denortstidning ort,
innehålla delåta införa kungör- görelsen skallbor,säljaren upp-
handlingen skallgifteravhandlingen medelse upp- somom

skall hand-innehålla. Slutligenoch köparenssäljarensgift om
kun-jämte bevisdagen då köpe- lingen,och yrken, attomnamn

i i ortstidning,uppgjord görelsen införtsblivitavhandlingen
från dagen förbelopp. Av- månadköpeskillingens inomsamt en

till tings-bevis lämnas injämte kungörelsenhandlingen attom
ortstidning egendomeninförts i i den därkungörelsen rätten ort

från dessåtta dagar för in idels finnsskall inom att tas pro-
skeddedå kungörelsen tokoll.den dag

kronofogdemyndig-föruppvisas
egendomendet län därheten i

avskrzftbestyrktoch ifinns,

1988:386.lydelseSenaste
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tillställas myndigheten, dels
månad från daginom sammaen

tingsrätten i deninförföretes ort
finns tillegendomen intagan-där

de i dess protokoll.
Denna lag gäller inte registre-

skepp och skeppsbygge.rat

2§
förteckning Tingsrätten för förteckningTingsrätten för

uppvisadeuppvisade och inprotokolle- och inprotokolle-överöver
rade köpehandlingar.rade köpeavhandlingar.

4§2
därav, med Utan hinder köpe-Utan hinder att attav en

lös egendom handling har behandlatsköpeavhandling enligtom
bestämmelserna i denna lag, fårså förfaret, härblivit ovansom

efter handlingenomstän- rätten pröva ärär, äge rättensagt om
avhandlingens giltig.digheterna pröva

giltighet.

i kraft denlag träderDenna

l 1977:673.lydelseSenaste
2 lydelse 1970:442.Senaste



Författningsförslag50 SOU 1994: 120

tillFörslag
1984:649ändring i lagenLag omom

företagshypotek

före-§ lagen 1984:649föreskrivs 2 kap. 4Härigenom att om
skall ha följande lydelse.tagshypotek

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

2 kap.
§4

också den intecknade verksam-i § tillämpasBestämmelserna 3 om
företagshypotek övergår tillomfattasegendomochheten avsom

tillgångar ellerskifte handelsbolagsnågon genomavannan genom
död.anledning näringsidkarensnågonbodelning änannanav

köpe-hinderUtan attav en
försäljninghandling avom

näringsidkarentillhörlösöre som
bestämmel-enligtbehandlatshar

0845:50 1i lagen oms.serna
köpa-handel med lösören, som

kvarbli-vårdlåter i säljarensren
den såldaomfattas egen-va,

på grundhypotekdomen avav
harföretagsinteckning somen

eftertrettio dagarsökts senast
företeddeshandlingendet att

inför rätten.

krafti denlag träderDenna
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1 Inledning

1.1 Det återstående utredningsuppdraget

delbetänkandetI "Fastighetsleasing. Sale and lease back" SOU
1991:81 behandlade utredningen civilrättsliga, redovisningsmässiga,
skatterättsliga, kreditpolitiska och kommunalrättsliga frågor vid
finansiell leasing fast egendom, främst i form s.k. sale andav av
lease back. saleFör and lease back lade utredningen också fram
förslag på angivna områden. denI kreditpolitiska delen omfattade
förslaget all slags finansiell fastighetsleasing.

Som bakgrund till den del uppdraget gäller leasing lösav som av
egendom i utredningsdirektivens 1988:15 inledning:anges

"Det engelska ordet leasing kan med uthyrningöversättas eller för-
hyrning. När det gäller traditionella hyresavtal rörande lösa saker

iblandanvänds beteckningen operationell leasing. Från operationell
leasing skilja finansiell leasing,är till sin funktionatt närmastsom

kreditgivning.är en
Utmärkande för finansiell leasing leverantörär att en av en vara

och dennes kund kommer vända sig tillöverens finansiärattom en
för leasing.avtal Finansiären köper sedan leveran-ett om varan av

och hyr den till kunden. Hyrestidentören bestäms normalt såut att
den utrustningens ekonomiska livslängd, vanligen 3 7motsvarar -
år. Summan de avgifter erläggs skall då Finansiärenav som ge
ersättning för det pris han betalat för för räntekost-samtsom varan
nader, andra kostnader och vinst. Finansiären inte någottar ansvar
för objektet under hyrestiden. Kunden skyldig betalaär avgifter-att

objektet förstörs och kan få ersättningäven för fel på objek-na om
bara leverantören betalar. Konstruktionen kännetecknastet om av
ñnansiärens äganderätt till objektet huvudsakligen syftar tillatt att

säkerhet för fordringarna på avgifter.utgöra
Finansiell leasing introducerades i början 1950-talet i USAav

och fick snabbt internationell spridning. Finansiell leasing i dagär
etablerad i delar världen och expanderar starkt. På denstora av
svenska marknaden började leasing användas i början 1960-talet.av
Efter förhållandevis långsam utveckling fram till âr 1975 haren
volymerna ökat kraftigt. I dag finansieras uppskattningsvis 15 -

%20 näringslivets investeringar i maskiner och andra inven-av
tarier leasing. Under år 1987 tecknades kontraktgenom nya om
finansiell leasing lös egendom till värde 18 miljarderettav av ca
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uthyrda objektfinansbolagensvärdetbokfördaDetkronor. av
miljarder kronor.år till 24vid utgångenuppgick casammaav

Sverige kanfinansieringssyfte ileasing i motFramväxten sesav
självñnansieringsförmåga underlåganäringslivetsbakgrund av

1980-talet. Förbörjanoch1970-taletdelen enavavsenare
fördelar i jäm-vissamedförafinansiell leasingkannäringsidkare

finansiering ochfår fullfinansiering. Hanmedförelse annan
ingen säkerhetNormalt krävs utöverrörelsekapitalet lärrmas orört.

kreditmöjligheternäringsidkarensvarföregendomen,hyrdaden
egendomen ellerförhyrdadenVarkenförsämras.inte nämnvärt

balansräk-påverkaravgifteråterståendebetalaskyldigheten att
n1ngen."

beskrivningmedfortsätterbakgrundsteckning närmareDirektivens en
perspektiv:rättsligtegendom ileasing lösfinansiell ettavav

jorda-igäller reglernadelar husellerhyra hus"Beträffande avav
i kap.bestämmelserna 13kortfattadedefrånBortsettbalken JB.

lagstiftning medsärskildnågonintedäremothandelsbalken finns
avtalsrättsligaEnligt allmännasaker.hyra lösapåinriktning av

ochför dröjsmåluthyrarendockgällerprinciper att ur-svarar
objektetförockså riskenstårobjektet. Hansprungligt fel i att

förlusten haravtalats ellerharinteförstörs,skadas eller annatom
sida.hyrestagarensnågonvållats av

principerdessa allmännaleasingfinansiellavtal sättsVid somom
följande redo-i detVadavtalsvillkoren.regel spel somgenomur

i de avtals-villkorenbygger påleasingreglerna vidvisas om
användas.brukarformulär som

leasingfinansiellavtalstiden vidSom angetts somavserovan
Videkonomiska livslängd.objektetsdelenhela ellerregel större av

avtalsförhållandet.förlängakunden oftaslut haravtalstidens rätt att
12oftabelopp,lägreutgår då medAvgift motsvararett avsom

innehållaocksåAvtalet kanperioden.den förstaavgiften under en
Avstår hanobjektet.köpakundenoptionsklausul rätt attgersom

upphörobjektet,eller köpaavtaletförlängafrån sin rätt attatt
finansiären.tillskall överlämnasobjektetochnyttjanderätten

tilläganderättenvisserligenöverlåts"sale-and-lease-back"Vid
denoch nyttjaregendomenbehållersäljarenfinansiären, sommen

lagenden in underfallerlösöre,överlåtelsenOmförut. avser
låter i sälja-köparenlösören,handel med1845:5O l soms. om

lösöreköplösöreköpslagen. Förkvarblivavård ettatt avrens
inte haregendomensäljarens borgenärer,gällande närskall bli mot

avtaletlösöreköpslagenenligtkrävstill köparen,överlämnats att
Lösöreköpslagenannonseringpublicitetunderkastas m.m.genom

säkerhetsköp, dvs.s.k.omsättningsköpsåvälgälla somrenaanses
fullgörhanbehålla objektetskall hasäljarenköp där rätt att om

rättsförhållandetangårSåvitt"hyran".betalarprestationen parter-
bedömasäkerhetsköptordeemellan ett pant-attett somvarana
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bedömning gjorts vidmotsvarandeSkattemässigt haravtal. en
1956:5.lösöreköpslagen RAöverlåtelse enligt

intetidigareleasing ñnansiären,Vid finansiell sagts,tar som
delen hän-praktiken kunden i denför objektet. Inågot äransvar
föreliggerde formulär användsEnligtvisad till leverantören. som

mellan dem; det finansiärenavtalsförhållandeinte något ärdock
brukarDetta problemobjektet leverantören.har köpt manavsom

skall kunden fullmaktföreskriva finansiärenlösa attatt gegenom
eller ñnansiärenleverantörenföreträda honom attmotatt genom

krav leverantören.framställakunden överlåter sintill rätt motatt
kan fram-också hävdats kundensida harFrån finansbolagens att

kvasikontraktsrättslig grund.anspråkställa
kund i princip ouppsägbartñnansiären och hansAvtalet mellan är

omedelbarthar finansiärensida. Däremot sägafrån kundens rätt att
på obeståndkunden kommeråterta objektet,avtalet och omupp

förtida uppsägningbestämmelser. Vidavtaletsåsidosättereller
förverkande-påföljder kundenenligt avtaleninträder mot av

Schabloniserade skade-finansiären.återtaskaraktär. Objektet av
det fullaprinciper kunden skall erläggautgår efter sådanastånd att

skadeståndet skallvariantvärdet objektet. En utgöraär treattav
ersättning för kost-resterande avgifter plusfjärdedelar extraav

bedömts oskä-sistnämnda slag harbestämmelsenader. En somav
skadeståndet tilldomstol, nedFinlands högstalig sattesom enav
för kostnader Nor-avgifter plus ersättningresterandetredjedel av

1986 444.Domssarnlingdisk s.
vid avtals-upphör i förtid och det upphöravtaletBåde närnär

Avräkningsför-avräkning mellanskalltidens slut ägaparterna rum.
Ibland lämnas fråganoklart reglerat i avtalen.oftafarandet är

oreglerad.
nyttjanderätt till lös saksakrättslig frågaviktig ärEn är om

visserligen någottredje Huvudregelnskyddad är attmot man.
deni doktrinen har ifrågasättsinte finns,sådant skydd ommen

329 och 1917jfr NJA 1905 Ai alla sammanhangregeln gäller s.
med hänvisningar.3 322Håstad, Sakrätt429 Torgnysamt s.

normalt skyddad hyres-klart uthyraredetDäremot ärär motatt en
vidskall respekterasäganderättenborgenärer atttagarens genom

konkurs."utmätning och

egendomgäller leasing lösUtredningsuppdraget såvitt angerav
på följandedirektiven sätt.

egendomgäller leasing löshuvuduppgift det"Utredarens när av
be-Utredaren bör dock kunnafinansiell leasing.blir utredaatt

lagstift-första hand skallformer leasing. Ihandla andraäven av
påankommerpå leasing lös sak. Detningsarbetet inriktas ut-av

be-lagstiftningdet finns behov ävenredaren övervägaatt avom



Inledning SOU 1994: 12054

byggnadlös egendom i övrigt,finansiell leasingträffande t.ex.av
mark.annans

villkoreni dag i utsträckning på iSverige byggerLeasing i stor
har utarbetatsanvänds. Formulärenavtalsformulärde avsom

medfört villkoren i första handvilket harfinansieringsföretagen, att
hårdaOfta villkoren mycketintressen.tillvaratar deras är mot

därför undersökauppgift för utredarenviktigkunderna. En är att
bör i vilkenskydd skall kunna ökas. Detkundernashur övervägas

för uppnå tillfreds-behövs tvingande reglerutsträckning det ettatt
ställningdenne intar underlägsenskydd för kundenställande när en

Särskilt i konsumentförhållandensinförhållande tilli motpart.
påtagligt.skyddsreglerframstår behovet somav
bl.a. vad bör gällabördet sammanhangetI övervägas som om

inte kanbetalningsskyldighet han olika orsakerkundens när av
beträffande ñnansiärensskall gällaobjektet och vadanvända som

avräkning då skall ske.denavtaletsägarätt samtatt somupp
behov bestämmelserundersöka det finnsUtredaren bör somom av

alltför påföljder vid försum-drabbashindrar kunden strängaatt av
skyldigheter avtalet ålägger honom. Detfullgöra demelse att som

ha avtalet vidkunden skallbör rätt sägaövervägas att uppom
så fall skall gälla beträffandeförhållanden och vad iändrade som

ocksåfinansiären. Utredaren böravräkningen med överväga om
objektet.skall ha lösa till sigi vissa situationerkunden rätt atten

betecknas till det uthyrdafinansiären i dag ägareAven somom
finansiell leasing egentligen harbeaktasobjektet, måste det att

vanliga hyresavtalkreditform. Olikheternatillkommit motsom en
uthyrda objek-Finansiären har inte den befattning med detär stora.

Normalt intetypiskt har. har hanuthyrare setttet ensensom
förvärvar objektet uteslutande förobjekt, och handeltagit i valet av

kan ifrågasättas finansiärenhyra det. Detkunna utatt om genom-
till objektet han harfå åberopa hangående bör är ägare näratt

samtidigt fåför få sakrättsligt skydd, ochfördel det t.ex. attav
gäller sådana rättsverk-blott finansiär detåberopa han är näratt

nackdel för honom. Vid leasingägarskapet tillningar ärsomav
bank lånari tillingår finansiären utmotsats t.ex. som pengaren-

bör beaktas vidavtal med leverantören. Dettatill köpare etten -
lagstiftning leasing.utformningen av en om

gränsdragningsproblem ifinansiell leasing uppstår vissaVid
Utredaren bör be-förhållande till avbetalningsköp och kreditköp.

ställning till de olika formerfrågor och därvid ocksålysa dessa ta
optionsklausuler kan förekomma.somav

utredaren det börviktig fråga bör behandlasEn ärsom av om
för nyttjanderätt till lös sak. Mångafinnas sakrättsligt skyddett

sak bör åtnjutatalar för åtminstone långtidshyra lösskäl att av
värde kanbl.a. det betydande ekonomiskasakrättsligt skydd, som

hyresavtalets bestånd. Utredaren bör ocksåförbundet medvara
sakrättsligt skydd för den optionsrättfråganöverväga somom

kan ha.hyrestagaren
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hur ställning påverkasbör vidare belysaUtredaren parternas av
bl.a. frågan vilkenUtredaren bör ininsolvens.enderas rätt
frånträdakan ha avtalet eller,eller dennes konkursbo attparten

fortsättning avtalsförhållandet.framtvingaomvänt, att aven
leasing bör ingående belysas.Trepartsförhâllandet vid finansiell

svårigheter gällandefrågorna hör kundensTill de viktigare göraatt
grund dröjsmål med leveranshan kan hade invändningar av av

fel i objektet.objektet eller
också frågan i vilken utsträck-Trepartsförhâllandet aktualiserar

ändringar iändra avtalen och leveransavtaletning kanparterna om
överenskommelse mellan leverantör ochbör kunna ske genom en

kund.
och utfornmingen transak-finansiell leasingExpansionen avav

grund i det skatterättsliga regel-viss del sintionerna har till
uppmärksamma och analy-Utredaren böruppbyggnad.systemets

syftet fåagerandei vilken utsträckning parternas styrs attavsera
otillbörligt utnyttja olika reglerbeskattningen ellerfördelar vid att

olika möjlig-åtgärder bör klargöras, ochområdet. Behovet av
missförhållanden bör belysas.till med Ut-heter komma rättaatt

de redovisningsprinciperockså allmänt belysaredaren bör sommer
leasing och dessa behöver ändras. Dettillämpas vid överväga om

med de förslag till regleringstår utredaren fritt kommaatt som
upphov till."kananalysen ge

haft de allmänna direktiven tillhärutöver beaktaUtredningen har att
utredare angående dels utredningsförslagenskommittéer och särskilda
dels beaktande EG-aspekter i utrednings-inriktning Dir. 1984:5, av

redovisning regionalpolitiskaDir. 1988:43, delsverksamheten av
1992:50 och dels tilläggsdirektiv till vissakonsekvenser Dir.

särskilda utredare företagens uppgiftslärrmandekommittéer och om
Dir. 1994:73.

Utredningens arbete1.2

i november 1991.med slutbetänkandet inleddesArbetet
RedovisningskommitténRedovisningsrådet,Samråd har skett med

konsumenträttsliga frågorUtredningen Ju1991:07 ochJu om
1993:10.

rättsavdelning tillUtredningen har Utrikesdepartementetsgenom
Frankrike,i Tyskland, England, USA,svenska ambassaderna
frågeformulär angående denPortugal ochBelgien, Japan sänt ut

finansiell leasing i angivna länderregleringen secivilrättsliga av
kunnat läggas tillde inkomna har grundbilaga En del1. svarenav

för utländsk i slutbetänkandets kapitelredogörelsernaför rätt
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slutbetänkandet remiss-har under arbetet medUtredningen avgett
angåendeJustitiekanslerns förslag 1991-12-06yttrande delsöver
förverkadersättningsanspråk grundat på särskild iprövning rättav

remiss 1992-05-06 Sverigesdels Finansdepartementetsegendom, av
behand-framställning angående den skattemässigaIndustriförbunds

leasing.lingen av
följan-till utredningen överlämnatsRegeringen harEfter beslut av

och framställningar.de material
1985:8 Leasing ochRiksskatteverkets RSV Rapportrapport-

skrivelse från RSV medremissvarinkomna över rapporten samt
utvecklingen leasingom-åtgärder vidtas förhemställan attattom

beskattningsintressena.också i överensstämmelse medrådet skall ske
Konsumentförvaltningen ifrån Informations- ochFramställning-

finansiellaproblem i samband medStockholm angående uppkomna
anförsframställningen regle-leasingavtal med konsumenter. I att en

och särskild hänsynprivatleasingormádet önskvärd iring är attav
sammanhang måste till konsumenterna.detta tas

angående konsument-Framställning från Konsumentverket KV-
anför finns angelägetsamband med leasing. KV detproblem i ettatt

konsumentskydd inom privatleasingområdet,bättrebehov attav
iuppnås antingen ändringar konsu-förbättringar skulle kunna genom

leasingavtal betraktasinnebörd vissamentkreditlagen att somav
uthyrning tillsärskild lagkreditköp eller om av varagenom en

reformsituationen sådan börkonsumenter är attsamt att en genom-
föras skyndsamt.

angående konsumentproblem i sambandFramställning från KV-
finns skäl införas.k. där det framhålls, detmed hyrköp attatt en

bestämmelser uthyrning till konsumen-särskild lag med om av varor
ter.
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leasing begrepp ochFinansiell2 -

avtalsformer

översiktInledande2.1

uthyrning ellermedleasing kanengelska ordet översättasDet
beteckning på avtalleasing användsförhyrning. När etttermen som

och utomlandsdock i Sverigetill saknyttjanderätt lös somavsesom
Oftasttraditionell mening.uthyrning saklega iregel något änannat

för finansiell leasing,beteckningleasing kortareanvänds somensom
anskaffningnäringsidkaresfinansiering vid främstformär avaven

sådanasamlingsbeteckning påverksamheten. Somegendom för
finansiellhänföras tillegendom, vilka inte kanavseende löshyresavtal

återkommer längreoperationell leasing. Jaganvändasbrukarleasing,
leasing ochfinansiellgränsdragningen mellantill denfram närmare

avtal.andra
finansiell leasing ingetbetänkandet endastiMed leasing omavses

iinarbetat på marknaden,med vadenlighetI ärannat somanges.
och i1988 230språkbruk i NJAHD:sdomstolarna se t.ex. s.

leasegivaren.leasetagaren ochbenämnsjuridisk litteratur, parterna
leasing i svenskdefinition finansiellallmänfinns ingenDet av

dockkreditmarknadsbolag1992: 1610lagstiftning. lagenI angesom
närings-finansieringsverksamhet bl.a.§ såsomi kap. 11 att avses

finansieringmedverka tilltill ändamålverksamhet har att genomsom
finansiell leasing,Härmednyttjande.upplåta egendom tilllösatt avses

uttryck för detta.något klartsådan intelagenäven gerom som
olikaleasing har gjorts iavgränsningar finansiellochDefinitioner av

redovisningsmässigtcivilrättsligt,såsomi skilda sammanhang,länder
kap. 8 nedan.jfr utländsk iavtalstypenvid beskattning rättoch av

sammanhanget ochenhetliga harDefinitionerna inteär styrtsutan av
avsedda realisera. Ivaritaktuella reglersärskilda syftende attsom

vilken på 70-finansiell leasing,beskrivninghar följandeSverige av
SOUofta citerats. Seförening,formulerades Finansbolagenstalet av

f.Finansieringsbolag, 571977:97, s.

näringsidkaretillhandahållestjänst"Finansiell leasing är somen
leasingbolagetinnebärTjänstenleasingbolag.särskilda attgenom -
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utrustning anvisad leasingkunden. Utrustningeninköper ägsav av
nyttj anderätten leasingavtal upplåtesleasingbolaget, medan ettgenom

under första leasingperiod basperiodentill leasingkunden en
utrustningens ekonomiska livslängd, vanligenanpassad bl.a. till

år. Leasingavtalet i princip ouppsägbart frånmellan 3 7 är-
leasingbolagetleasingkundens sida och kan inte heller uppsägas av

skyldigheterleasingkunden fullgör sina enligt avtalet.så länge
leasingavgifter leasingkunden erlägger underdeSumman av

leasingbolaget ersättning för räntekostnader, admini-basperioden ger
avskrivning hela ellerstration, risk och vinst medger störstasamt av

På leasingavgiftenleasingobjektets anskaffningskostnad.delen av
Vid basperiodens slut leasingkundenutgår mervärdeskatt. äger rätt-

leasingavgift utgår medleasingavtalet, varvid beloppförlängaatt
ingående. avgiftfastställs redan vid leasingavtalets Dennasom

basperioden. Avstårleasingavgiften under1/12motsvarar av
från sin förlänga avtalet upphör nyttj anderättenleasingkunden rätt att

leasingobjektet skall återlämnas till leasingbolaget."och

från nyttjande-särskiljer finansiell leasing andraDet typersom av
finansiäralltså främst leasegivaren det möjligträttsavtal görär att som

krav insatskapital särskildi princip ellerför leasetagaren att utan
ersättninganskaffa och nyttja viss utvald egendomsäkerhet mot en

eller delen anskaffningskostnaden förtäcker hela större av egen-som
finansiella tjänst leasegivaren erbjuder förutsätterdomen. Den attsom

ouppsägbart under så lång tid leasegivaren kanleasingavtalet är att
anskaffningskostnaden, eller avtalet inne-angiven delskriva attav av

ekonomiska villkor på leasegivarenhåller sätt garanterarannatsom
fårtäckning, och leasegivaren säkerhet i egendomenmotsvarande att

äganderättsförvärvet. ouppsägbarheten ligger leasetagarensI attgenom
betalningsskyldighet strikt och i princip oberoende det faktiskaär av

objektet. fråga funktion och riskfördelning liggernyttjandet Iav om
därför kreditgivning säkerhet,den finansiella leasingen nära mot

kredit- och säkerhetsvillkor.leasingvillkoren kan jämföras medvarvid
finansiell leasing i dess form leasegivarensTypiskt för är attrena

leasingavgiften innehållervederlaget endast finansiellaprestation och
normalt den blivande leasetagaren själv väljerDet ärmoment. som

objekt och med leverantören förhandlar ellerleverantör och som om,
köpeavtal enligt finansi-godkänner, villkoren i det vilketåtminstone

ären/leasegivaren förvärvar objektet för leasa det till leasetaga-att ut
påtecknar leasetagaren leasingkontraktet hos leverantören,Oftaren.

till finansiären/leasegivaren för kreditprövning ochvarefter det sänds
inte på sig underhâlls- ochgodkännande. Leasegivaren normalttar

för dröjsmål.friskriver sig från fel ochserviceförpliktelser och ansvar
för objektet och för dessstår risken ochLeasetagaren ansvaret svarar

objektet får leasetagaren, medInvändningar hänförliga tillkostnader.
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utfästelse eller leasegivarens rättigheter köpare,särskildstöd somav
rikta leverantören.mot

indirekt leasing, vilkenfinansiell leasingVad sagts avsersom omnu
i ägarhänseende friståendehand bedrivs finansbolagi första ärsomav

indirekta leasingens kännetecken detfrån leverantörsföretagen. Den är
uppkommande trepartsförhållandet mellanfrån transaktionens början

där leverantören och finans-finansbolag, leverantör och leasetagare,
inte leasetagaren ochfinansbolaget och leasetagarenbolaget, men

med varandra. Objektet levererasstår i avtalsförhållandeleverantören
leasegivaren någontill leasetagarenfrån leverantören utan att tar

befattning med det.
leasingavtal träffas direkt mellankännetecknasDirekt leasing attav

och leasetagaren, varvid leverantörenobjektetleverantören av
kommer inneha rollenunder ögonblickåtminstone ävenattett som

vid direkt leasing i någon reell mening skallleasegivare. För att man
leverantörenlleasegiva-finansiell leasing, kan krävastalakunna attom

transaktionen överlåter eller nedan endastled i pantsätterettren som
leasegivare till finansiär, varefteröverlåter sina rättigheter som en

leasegivare och leverantören enbart rollenikläder sig rollendenne som
vid indirekt leasing.motsvarande Förstleverantör sätt somsom

vid direkt leasing den klarasådan överlåtelse sker upp-genom en
den finansieringägandet och nyttjandet på fleradelning samtparterav

finansieringsform ochkarakteristisk för leasingär gettsom somsom
förde rättsliga problem grunden utred-upphov till flertalet ärav som

föreliggerangivna omständigheter tordeningens uppdrag. Först när nu
tillräcklig anledning leasing särskildfinnas taladärtill att om som en

skild från traditionella hyresavtaletpå väsentliga punkter detavtalstyp,
bakgrund det sagda kommeroch hyresman. Motmellan uthyrare av

betänkande beröras endast frågaleasing i dettadirekt när äratt om en
finansieringleasingavtalet ingås led itransaktion där ettsom en av

sådan transaktion kallas häranskaffning objektet. Enbrukarens av
direkt trepartsleasing.

mellan leverantörsorienterad ellerdistinktion iblandEn görs
kundorienterad leasing.säljorienterad och Begreppsparet anger om

kunden leasetagaren initierar leasing-leverantören ellerdet är som
kontakt med finansiären. När det leverantörenavtalet ärtaattgenom

affären detta inte sällan bakgrundinitierar sker mot ettavsom
kan omfatta åter-samarbetsavtal med finansiären. Samarbetet även
ibland förenad medköpsplikt återköpsrätt för leverantören,eller att

visst pris.leasegivarendenne garanterar
leasingavtal där avtalstiden ochrestvärdeleasingMed summanavses

skyldig betala underleasingavgifter leasetagarende är attsomav
livslängdtill objektets ekonomiska ochleasingtiden inte ettanpassas
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oavskrivetbeaktansvärt restvärde objektet beräknas föreligga vid
avtalstidens slut. Särskilt vid fordonsleasing detta vanligt,är ävenmen

och värdebeständigvid leasing mycket dyr egendom flygplanav som
skepp. avtal betraktas här finansiella leasingavtaloch Dessa som om

formleasetagaren i eller leasegivaren erhållergaranterar atten annan
det i förväg kalkylerade restvärdet.

eller privatleasing avtal finansiell leasingKonsument- är om som en
förnäringsidkare erbjuder konsument dennes enskilda bruk.en

Huvuddelen konsumentleasingen har utgjorts restvärdeleasingav av av
bilar.

and lease back slb kan hänvisas tillFör sale beskrivningarna i
delbetänkandet SOU 1991:81 och till utredningsdirektiven kap.se

Slb lös egendom förekommer med lösöreovan. med utnyttjande1 av
lösöreköplagens regler eller med objektet upplagt tredjehosav man

underrättas överlåtelsen, i viss utsträckning medävenom mensom
byggnader, flygplan, fartyg och slags lös egendom. En slbannan
näraliggande transaktionstyp, varit vanlig vid bl.a. internationellsom
flygplansleasing, börjar med den blivande leasetagaren köperatt
objektet leverantören och före full betalning överlåter sin enligträttav
köpeavtalet till den blivande leasegivaren, varefter finansiellt leasing-
avtal sluts mellan leasegivaren och leasetagaren.

partnerleasingInvestorleasing eller hade särskilt omfattning istor
främstSverige i slutet 1980-talet, skatteskäl. investoraffárEnav av

går till så ñnansbolag överlåter leasingobjekt, ibland med redanatt ett
ingångna leasingavtal, till investor ofta industriföretag i behovetten

överlåtandeavskrivningsunderlag. Det ñnansbolaget kan sedanav
omedelbart tillbakaantingen l leasa egendomen, stå ipartsom

förhållande till och fortsättaleasetagarna uppbära leasingavgifter,att
leasingobjekt återlämnas och eventuella lösensummor försom

räkning redovisningsskyldighetinvestorns med eller 2 fungera som
förmedlare leasingförhållande mellan leasetagarna ochettren av

investorn. underrättas denuntieras objektenLeasetagama ärattom
överlåtna till investorn och, i den första modellen, leasingavgiftemaatt

framöver skall betalas till ñnansbolaget. denI andra investor-även
får ñnansbolaget engångsersättning förmodellen egendomen,en

medan finansbolagets köpeskillingsfordran för leasingstocken i den
förra oftamodellen löpande avräknas investorns redovisningsford-mot
ringar. I den andra inte den första modellen står investornmen

Överlåtnanormalt kreditrisken på leasingavtalen. rättigheter och objekt
inte sällan till finansbolaget säkerhet för bolagetspantsätts som

på investorn, bl.a. sådana kanfordringar uppkomma vid in-som
förmodadekonkurs på grund leasingavtals bristvestorns av

sakrättsligt skydd.
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leasingsarnrnanhangI internationella talar "leveragedman om
hävstángsleasing, beträffandeleasing", dvs. transaktioner liggersom

investoraffärerna.de nämnda Hävstångsleasing kännetecknasnära nyss
eller flera finansiärer finns bakom leasegivaren, dessaattav en som av

lånar till delen leasingobjektets inköpspris. Leasegivarenstörre ärav
ofta förvaltningsbolag, tillhär säkerhet för lånet frånett som

finansiärerna till dessa leasingkontraktet och leasingobjektet.pantsätter
Leasingavgifterna erläggs i regel direkt till ñnansiärerna, kan hasom
bundit sig få arnorteringar och endast leasingavgifternaräntaatt ur

Överskottsista via i objektet.och, i hand, redovisas tillpanträtten
leasegivaren. Eftersom leasegivaren i angivna fall saknar personligt
betalningsansvar för lånet, fastställs låneräntan och därmed även
leasingavgiften efter leasetagarens kreditvärdighet. Inte sällan krävs då

ytterligare ställer sig för leasetagaren. Trans-partatt garantsomen
har fått sitt den hävstångseffektaktionstypen och skattekreditnamn av

uppstår då leasegivaren avskrivning på hela avskrivnings-görsom
underlaget för objektet han erlagt endast mindre deltrots att en av
köpeskillingen med kapital, samtidigt leasegivaren kan göraeget som
avdrag för de lâneräntor betalas till ñnansiärerna. I leasegivar-ettsom

flerabolag har delägare s.k. "multiple investor leveragedsom
leasing" och inte skattesubjekt i Sverige handels-är ochsom
kommanditbolag, har bolagets underskott kunnat fördelas till

efter insatser.delägarna deras Internationell hävstångsleasing in-
mängd subjektvolverar i regel och dokumenteras i omfattandeen en

avtalsmassa.

S.k. depositionsleasing eller insatsleasing förekom tidigare vid
billeasing till enskild konsument. Konstruktionen innebar leasegiva-att

förmedlade lån till konsumenten/leasetagaren frånettren en annan
finansiär. Lånebeloppet, i regel motsvarade bilens kontantprissom

mervärdeskatt, deponerades hosplus leasegivaren skyldighet förutan
denne Konsumenten skulle sedan vid taxeringen kunnaränta.att utge

för denavdrag han betalade lånet, samtidigtgöra ränta som
leasingavgiften lägre vid motsvarande avtal deposition.än utanvar
Eftersom minskningen leasingavgiften, tack avdragsrätten,av vare var

räntekostnaden lånet,för kunde konsumenten därmed erhållastörre än
lägre kostad vad han gjort. I endom 1982 fastslogänen annars

Regeringsrätten emellertid konsumenten inte hade till avdragrättatt
för på lånet till depositionen. beskrivnaDen formenräntan av
depositionsleasing försvann kort härefter från marknaden.

Kontantleasing innebär helt enkelt leasetagaren betalar helaatt
leasingavgiften och, i förekommande fall, optionssumman i förskott.
Särskilt vid internationella leasingaffärer kan detta leda tillstora
skattefördelar möjliggör lägre leasingavgift.som en
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leasingavgifternavid vilkaibland avtalstamad leasingMed avses
kassaflöde elleranvändning, leasetagarensefter objektetsanpassas

säsongsvariationer.efter
ibetalningsansvarleasingavtal leasetagarens störrebaktungtI ärett

avtal råderframtungtavtalstiden. Ibörjanislutet motsattän ettav
förhållande.

härborder-leasing"internationell leasing eller "crossMed avses
leasegivaren,normaltdeminstleasingaffärer, där parternatreen av

ochland de övrigafinns ioch leverantören änleasetagaren ett annat
nations-skall fullgörasprestationminst överföljaktligen parts enen
leasing-exportleasing,frågabl.a. ärkanDetgräns. somvara om

svensk ellersvensk leverantörsñnansiering export genom enenav
importleasing,utlandet, ellerSverige eller ärfinansiär iutländsk som

motsvarandeföretags importsvenskt sätt.leasingñnansiering ettav
inblandade ländernasolikheter i deleasing kaninternationellVid

fördel,utnyttjas tillvålla problemlagstiftning ofta även parternasmen
påskattemässig avskrivningmöjliggöraatt sammat.ex. genom

dip, triple dip,s.k. doubleflera länder,leasingobjekt i osv.
kortleasingsammanhang centralaföljande iSlutligen skall termer

förklaras.
valrätt.Valmöjlighet,Option:

lösningsrätt:köprätt,säljåtagande,"call option",Köpoption
objektetskyldighet köpainteharKöpval, leasetagaren rätt attmen
påkallarobjektet leasetagarenskyldig säljaleasegivarenoch är att om

det.
lösningsskyldighet:köpplikt,köpåtagande,option","putSäljoption

tillsälja objektetskyldighetinteleasegivaren harSäljval, rätt attmen
lease-objektetskyldig köpasåledesvilkenleasetagaren är att om

påkallar det.givaren
förtursrätt,refusal", förköpsrätt,of first"rightFörköpsoption:

harleverantörenellerFörköpsval, leasetagarenhembudsskyldighet:
leasegiva-ochobjektetköpainte skyldighet närförsta rätt att ommen

försälj-skyldig vidleasegivarenochvill sälja det omvänt är attren
optionshavaren.objektet tillhembjudaförstning

skyldighetinteharFörlängningsoption: Leasetagaren rätt attmen
leasegivarengrundperioden och ärobjektet efternyttjafortsätta

det.påkallarså leasetagarenlåta leasetagarenskyldig göraatt om
eller leverantörenRestvärdegaranti jfr ovan: Leasetagaren garan-

sälja tilleller fårerhållerleasetagarenleasegivaren ellerattterar
slutvid avtalstidens restvär-försäljningsvärdekalkyleradeobjektets

det.
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avtalsinnehåll vidAvtalssituation och2.2

trepartsleasingfinansiell

de avtal finansiell leasing för närvarandeVid beskrivning av om som
på marknaden, kan distinktion bl.a.finns nämnts göras ensom ovan

hela objektetsavtal löper för hela eller ekonomiskamellan nästansom
leasingavgifter skall erläggaslivslängd, och där de undersom

delenleasegivaren täckning för anskaffnings-avtalstiden större avger
restvärdeleasing, där avtalstiden inte löper förkostnaden, och avtal om

ekonomiska livslängd, återståendeobjektets huvudsakliga avsevärtett
föreligga vid avtalstidens utgångförsäljningsvärde beräknas och de

erläggas under tid följaktligen inteleasingavgifter skallsom samma
anskaffiiingskostnaden. Någon särskildtäcker delenstörre av

förstnänmda och klassiska formen finansiellbeteckning på den av
markerar skillnaden avtal restvärdeleasing tordeleasing motsom om

inarbetad i Sverige. Utredningen har för i dettainte stannat attvara
betänkande använda fullvärdeleasing och restvärdeleasing itermerna

sammanhang, där det finns behov markera skillnadersådana attav
formernabåda, långt ifrån skarpt avgränsade finansiellmellan de av

leasing.
för avtalssituation och avtalsinnehåll nedanredogörelseDen som

första hand indirekt finansiell leasing enligt de avtalföljer gäller i som
finansföretag tillämpatfinansbolag och andra under âr,svenska senare
Finansbolagens förening ochinklusive de formulär Motor-som

branschens riksförbund MRF utarbetat. Utredningen har samlat in ett
från omkring 60 leasegivare alla storlekar.hundratal kontrakt av

likainnehåll i tämligen för de olika bolagen, iAvtalens är stort men
avsevärda skillnader. gäller såväl förenskildheter finns Detta de " indi-

avtalsvillkoren kontraktets framsida för de standardi-viduella" som
följande"finstilta" allmänna villkoren. I det beskrivs förstserade,

villkorfullvärdeleasing, varefter avvikande vid restvärdeleasing.anges
synpunkter och villkor vid indirektredogörs för särskildaSedan

koncernbolagleasegivare vid direktdär leverantör ochleasing är samt
trepartsleasing. Avslutningsvis beskrivs några särskilda villkor i

leasingtransaktioner, s.k. Big tickets.mycket stora

transaktionens inledningGången i2.2.1

frånindirekt finansiell leasing där leasegivaren leverantörenVid är ett
finansbolag deltar leasegivaren normalt inte ifristående nämntssom

Pris, prestanda och leveransvillkor,leverantör och objekt.valet av
förhandlas mellanservice, installation, leverantörengarantier, osv.



och avtalsformer66 Begrepp SOU 1994:120

Leasegivarens roll främstblivande leasetagaren.denoch är att ta
kreditvärdighet och objektets värdeleasetagarensställning till som

villkor i köpeavtaletleasingavgifterna. Deförsäkerhet ärsom av
åtminstone godkänns alltsåbestäms ellerför leasetagarenintresse av

beställningleasegivaren bara leasetagarensOftadenne. övertar av
ochleasingavtal slutits mellan leasetagaren lease-Efterobjektet. att

objektet leverantören. I regel detleasegivarengivaren köper ärav
förskottsbetalning inte ovanligt, särskiltkontantköpfråga ärmenom

fallentillverkas leverantören. I deleasingobjektet skalldå senareav
"särskildleasegivaren förskottsränta ellerbetalahar leasetagaren att

"särskild upphandlingsavgift" påleasingavgift" "interimsavgift" eller
,

början. Om godkänd leveransfram till leasingtidensutgivet belopp
leveransdag,viss längre tid från avtaladtill stånd inominte kommer
förskottetutkräva belopp motsvarandeleasegivarenhar rätt ettatt av

på anfordranofta automatiskt ellervarvid denneleasetagaren, övertar
och skyldigheter leverantören.leasegivarens rättigheter mot

från till leasetagaren. Detdirekt leverantörenObjektet levereras
räkning påför leasegivarensleasetagarenåligger att men egen

och godkänna objektetundersökabekostnad noggrantmotta, genom
leveransgodkännande och sändasärskild handlingundertecknaatt en

för leasegiva-eller brist skall leasetagarentill leasegivaren. Feldenna
meddela leasegivaren.reklamera till leverantören ochräkningrens

beställningsvillkor eller orderbekräftelserleasegivarnasEnligt är
leveransgod-betala leverantören först sedanleasegivaren skyldig att

mottagits från leasetagaren. Lämnas inget leveransgod-kärmandet
objektetförbehåller sig leasegivaren iblandkännande rätt att returnera

ñnansbolags villkor leasegivaren ocksåenstakatill leverantören. I ges
inte lämnar leverans-leasingavtalet leasetagarenuppsägarätt att om

vissaefter leverans. Vidare leasegivaren igodkännande omedelbart är
till leasetagarenbeställningen objektet levererasvillkor obunden omav

Genomgående förbehåller sigundertecknats.innan beställningen har
beställningen leasetagaren kommerleasegivaren återkallarätt att om

obestånd innan leverans skett.på

avtalstiden ochAvtalsbundenheten, avtalets2.2.2

avslutning

blirframgår leasetagaren alltidgenomgångna materialetdetAv att
underskrift leasegivarensin medanbunden leasingavtalet genomav

bundenhet. Enligt Finans-tid med sin underskrift ochkan vänta en
fri frånformulär blir leasetagaren dock begäranföreningsbolagens

inominte leasegivaren undertecknat avtalet 30förpliktelsersina om
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fråndagar det avtalet undertecknat från leasetagaren, underatt mottags
förutsättning leasetagaren inte börjat nyttja objektet. Flertaletatt

innehåller emellertid ingenbolags avtal tidsgräns för den haltande
bundenheten. Finns den till två, eller fyra månadergräns är satt treen
från godkänd leverans, leasetagarens undertecknande eller leasegiva-

mottagande leasetagarens undertecknade kontrakt. I endast ettrens av
fåtal de genomgångna bolagens avtal leasegivarens acceptfrist såärav

30 dagar.kort som
flesta börjarDe leasingavtal löpa på den första dagen i månaden

dåefter den månad godkänd leverans skett leveransmånaden. För
tiden mellan godkänd leverans och leasingtidens början har leasetaga-

betala särskild leasingavgift eller "initialavgift", "interims-attren
avgift" eller "särskild leasekostnad" beräknaskan på mängdsom en
olika dock oftast 1/30 månadsavgift dag. I Finans-sätt, som per
bolagens förenings formulär leasingtiden börjar 60att senastanges

efter leasetagarens leveransgodkännande.dagar En motsvarande
föreskrift finns i vissa avtal saknas i flertalet. Som förutsättningmen

leasegivarens bundenhet leasingavtaletför föreskrivs alltidnästanav
köpeavtal med leverantören kommer till stånd.att

Leasingavtalen slutna för viss tid och kan inteär sägas upp av
någondera vid avtalsbrott. Vid fullvärdeleasing löperparten utom
avtalen i regel för 4 år kan beträffande7 objekt givetvisstörremen-

ingångna för längre tid. Avtalstiden vid fullvärde-ännuvara anpassas
leasing till tiden för avskrivning objektet.nämntssom av

Vid leasingtidens slut har leasetagaren antingen återlämnarätt att
objektet eller förlänga med åravtalet i regel förlängsIett taget.

inteavtalet automatiskt leasetagaren det minstsäger treom upp
månader före leasingtidens eller förlängningstids utgång. Väljeren
leasetagaren återlänma objektet, åligger det honom normalt påatt att

bekostnad och sända objektet till leasegivarenegen ansvar en av
angiven plats.

Vid fullvärdeleasing saknar de standardiserade villkoren bestämmel-
avräkning vid återlämnande och optioner. Ofta fogas tillser om om

villkoren däremot bilaga där vidleasetagaren leasingtidens utgången
skyldig, antingen vidare eller leasegivaren så påfordrar,är utan attom

anvisa köpare kontant förvärvar leasingobjektet till etten som
förutbestämt lägre restvärde, ofta % baspriset.7 Det underförstâsav
därvid, inget leasetagaren kan anvisa sig självannat attom anges, som
köpare. För köpares förpliktelser leasetagaren såsom förannan svarar

skuld. ingen anvisningKan ske leasetagaren ofta skyldigär attegen
fortsätta leasingförhållandet för första förlängningsperiod moten en
förskottsavgift det förutbestämda restvärdet. Alternativtmotsvararsom
kan leasetagaren skyldig betala skadestånd intill värde.attvara samma
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finns i avtals-för leasetagarenuttalad köpoptionsrättdirektEn
villkor. bolagñnansbolags Hosendast imaterialet ett annatett anges

ingå förhandling med leasetagarenbereddleasegivaren är attatt om
objektet.förvärv av

ändringLeasingavgiften och dess2.2.3

annuiteter. Lease-finansiell leasingutgår vidLeasingavgifterna som
kvartalbelopp varje månad ellerprincip likabetalar i storatagaren

förskott. börjanperiodvis i IOftast erläggs deleasingtiden.under
amorteringsdel, medanoch litenbeloppenbestår räntamest enav

leasingtidens slut. Eftersomomvändablir detförhållandet mot
sjunker snabbast i börjanmarknadsvärde regelleasingobjektets avsom

börjankreditrisk ileasegivarensinnebär detleasingtiden, är störstatt
förlora värdet gjordariskmedan leasetagarensleasingtiden, att avav

tid.i slutetamorteringar är störst sammaav
skall fåberäknad så leasegivarenalltsåLeasingavgiften är att

påanskaffningskostnaden ochdelenför räntantäckning större av
vinst.administration, risk ochersättning förvartill kommerdenna,

försäkring och betalarförkostnader,Andra transport,t.ex.som
Ävenleasingavgiften. mervärdesskatten påvid sidanleasetagaren av

samtidigtvid sidan i regelleasingavgiften betalar leasetagaren men
Övrig avgift betalarskatt ochmervärdesskatt,denna.med annan

liksomanfordran. Leasingavgiften,normalt för sig vidleasetagaren
alltid exklusiveoch såledesoch priser, beräknasbeloppandra anges

mervärdesskatt.
leasingavgiftenleasingavtal ändrahar i flertaletLeasegivaren rätt att

Ändringsgrunderna kaninträffar.omständighetervissa angivnaom
ändringarkan hänförasTill den förstaindelas i tre gruppengrupper.

anskaffningskostnaden förleveransavtalet, främsthânförliga till att
i leasing-förutsetts ochvadobjektet blir än angettssomen annan

beställtsinte ursprungligenytterligare utrustningavtalet, att som
skall erläggas i utländsktill leverantörentillkommit och betalningenatt

ingående.förutsattes vid avtaletsefter kursvaluta än somen annan
ändrad lagstift-ändringar på grundbestårandraDen av avgruppen

eller myndig-myndighetsbeslutkreditpolitiska beslut och andraning,
lagstiftningockså ändrad tillämpninghetsätgärder. vissa avtalI är av

angivenkonkret på vissantingen allmänt ellerändringsgrund, en
leasegivaren till räken-visar sigobjektet intepunkt, rättattt.ex. ge

avskrivning.skapsenlig
viktigaste och innefattarändringsgrunder dentredje ärDen gruppen

typisktpå grund ränteändringarleasingavgiftenändringar somavav
leasegivarens upplånings-fallet påverkarkonkretai detellersett
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följer finansiellaändringsgrund leasingavtalkostnader. Denna attav
armuitetslån med rörlig leasingav-upplagda Attoftast ränta.är som

några finansbolag uttryckligen på avtalets förstarörliggiften är anger
avgiften grundas på ränteläget påAndra bolag kan visssida. attange

avgiftenavtalets ingående eller "bunden" i så måttobasdag vid äratt
rörlig referensränta.kopplad till vissden äratt

formulär både för fullvärdeleasingföreningsFinansbolagensI anges,
två alternativa ränteändringsgrunder, nämligenrestvärdeleasing,och

ändras i förhållande till vad gälldeallmänna räntelägetdet11 att som
ränteläget den marknad där leasegivareneller 2basdagen att

förhållande tillrefinansierar sig ändras i basdagenstidvid var
för fordonsleasing stadgar: "Vidvillkor ändringMRF:sränteläge. av

ingående medändras den i hyrandiskontot räntan procentsats.samma
Ändras kontrakt finansieraspå kredit, varmed dettaräntan av

skallmed diskontoändringen, dockuthyraren, änprocentsatsannan
ändras medenligt detta kontrakträntan procentsatssamma som

kredit. ändras skallpå nänmda Om hyranränteändringen räntan
motsvarande mån."ijusteras

avtalsmaterialet förekommer mängd olikagranskadeI det en
ändringsgrunder. Särskilt i äldrekombinationer avtalvarianter och av

vanligt leasingavgiften kan ändras vid80-taletfrån slutet är att enav
ändring diskontot, affärsbankemas påeller halv räntaprocents aven

kredit eller "ränta hänförlig till det allmännai checkräkning ränte-
ocksåäget". Både tidigare och idag emellertid vanligt endaär att

grunden leasegivarenränteändringar på den marknad där ellerär
finansbolagen refmansierar sin verksamhet. Ibland preciserasgenerellt

referensräntorangivande viss eller vissa konkreta pådetta genom av
marknad, checkkredit i bank, 90 dagars statsskuldväxlardenna t.ex.

STIBOR. Leasegivaren har i dessa fall dock ofta gåeller rätt överatt
referensränta han bedömer den i avtaletlill någon attannan om

för refinansiering. Mångaförlorat sin betydelse hansangivna räntan
i "allmänna ränteläget" ändrings-dock bara ändringaravtal somanger

här förekommer kompletterande preciseringargrund, även attmen
materialettill på statsskuldväxlar, I det granskadesker ärräntan etc.

ändringsvillkor Finansbo-handfull bolag har idet samma somsomen
tilläggformulär, ibland dock med "ellerförenings typenavagens

omständigheterna föranleder det". Pågrund" eller "närinnan
främst vid direkt leasing,finns några bolag, dockordonssidan som

ändringsvillkor MRF:s.Iiar motsvararsom
och formulär finns ingaFinansbolagens förenings MRF:sI numera

leasingavgiften aldrig bliavgiftsgolv, dvs. kanöreskrifter s.k. attom
ingående referensräntanvid leasingavtaletsnivån ävenänägre om

finnsdel de granskade avtalen docksjunka därunder.skulle I en av
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avgiftsgolv.villkor om
Ändringar leasingavgiften grund ränteändring kan oftast skeav av

föregående aviseringomedelbart i vissa fall med verkan påävenutan
avgifter, bolagbetalda hos antal gäller ändring först frånettmen en

eller avisering.förfallodagnästa
Leasingavgiften under förlängningstid vid fullvärdeleasing normaltär

betydligt lägre under ordinarie leasingtid och skall erläggas årsvisän
i förskott.

Leasegivarens2.2.4 äganderätt och dess bevarande

leasingavtalet inskärps leasegivaren till objektetI ochär ägareatt att
föreskrifterleasetagaren har endast nyttjanderätt. En rad uppställs till

såsom förbud förskydd för leasegivarens äganderätt, leasetagaren att
rättsligt förfoga överlåta,på olika t.ex. ochsätt över pantsätta

andrahandsupplåta objekt, rättigheter och kontrakt, förbud mot
infogande i fast och lös egendom så leasegivarens riskeras,rättatt
förbud ändra, bygga till eller objektet, förbud flyttaatt extrautrusta att
objektet från användningsställe skyldighet för leasetagarenavsett samt

upplysa leasegivarens äganderätt vid exekution hos leasetag-att om
Finansbolagen kräver också leasingobjektet förses medattaren. en

skylt där det objektet tillhör leasegivaren.attanges
skyldig vårda och underhålla objektet så detLeasetagaren är att att

inte minskar i värde vad följer normal förslitning. Somutöver som av
regel leasetagaren också skyldig på bekostnad, antingenär att egen

vidare eller leasegivarens anfordran, teckna service- ellerutan
underhållsavtal med leverantören eller annan.

2.2.5 Risken och för objektet, försäkring ochansvaret

produktskador

Typiskt för finansiell leasing leasetagaren bär risken för objektetär att
och oberoende vållande för förstörelse förlusteller ellerav svarar av
skada på objektet. leasetagaren bär risken innebärAtt angivnaatt
omständigheter eller något objektet obrukbart integörannat som
befriar frånleasetagaren skyldigheten betala leasingavgift och hansatt
övriga förpliktelser enligt avtalet.

försäkringarLeasegivaren tecknar på leasetagarens bekostnad de för
han finner erforderliga. dock oftaobjektet Leasetagaren har rätt,som

också skyldighet, försäkringaribland därutöver teckna de hanatt anser
förbinder i såbehövliga. sig fall överlåta tillLeasetagaren rättenatt

utfallande försäkringsersättning till leasegivaren. Beträffande trafik-
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avvikande innebärfordon regler,försäkringspliktiga attsomges
trafikförsäkring, delkasko-teckna och vidmakthållaskallleasetagaren

vagnskadegaranti gäller.vagnskadeförsäkring inteoch om
bekostaskyldig ombesörja ochnormaltLeasetagaren är att er-

skyldig betala medvilka leasegivarenforderliga reparationer, är att
försäkringsersättningen. Alternativt utbetalasutfallande ersätt-den

reparation. försäkrings-efter fullgjord Gertill leasetagarenningen
stå för mellan-kostnadstäckning får leasetagarenfullbeloppet inte

för självrisken.skillnaden. Leasetagaren ävensvarar
förlorats eller skadats sådå objektettotalskada, dvs.Vid att

oftastske, föreskrivskunna eller börareparation inte attanses
Avräknings-avräkningupphöra ochleasingavtalet skall äga rum.

olika bolag, villkorenmycket mellanskiljer sigvillkoren rätt men
avtalsenlig avvecklingekonomiska utfallet vidregel detåterspeglar i

åläggsVanligast leasetagarenleasingförhâllandet. att attvarasynesav
samtligadiskonterade nuvärdetskillnaden mellan detbetala av

det kalkyleradeleasingavgifter under leasingtiden plusåterstående
försäkringsersättningleasingtidens slut och utfallandevidrestvärdet
försäljningsintäkt förfaktisk eller värderadplusminus självrisk en

variant leasetagaren skall erläggaskadade objektet. En ärdet attannan
försäkrings-ochbokförda restvärdetmellan detskillnaden summan av

Finansbo-nettoförsäljningsintäkt så ieventuellersättningen och en
avräkning leasetagarenformulär. Ytterligareförenings ärlagens atten

leasingavgifter ochmellan alla obetaldaskillnadenskall erlägga
försäkringsersättningen.avgifter han erlagt plusde somsumman av

föreningsavtal, från Finansbolagensgranskat bortsetti någotInte
eventuellt överskott.krävaformulär, har leasetagaren rätt att ut

standardvillkor förenligt förekommande ävenLeasetagaren svarar
bådeFöljande klausul, reglerarproduktskador. ansvaret motsom

representativ för innehållet ii sakoch mellantredje ärparterna,man
avtal.tillgängliga

leasingbolaget frånfritagandeleasingkunden medåligger"Det att av
leasingobjektetsall skadaförvarje som genomsvaraansvar

förorsakasleasingkunden måtill och frånbrukande eller transport
helt skadeslöst medhålla leasingbolagetellersak samtperson,

Leasing-grund dylika skador.eventuella kravanledning avav
för täckande ifrågavarandeskyldig försäkringkunden är att taga av

risker."

leasetagaren inte fårvillkor brukartill dylikaanslutningI attanges
sig det uppfyller allaha förvissatobjektetbruka attutan att om av

beträffande utrustning, skyddsanord-uppställda kravmyndigheter
alltfriskriver sig samtidigt frånLeasegivarenförsäkring,ningar, etc.
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föreligga eller uppstånyttjandet kanför hinder i genomsomansvar
beslut.författning eller myndighetsföreskrifter i

leasegivarens avtalsbrottLeverantörens/2.2.6

friskriver sig leasegivaren alltidfinansiärmed sin rollenlighetI som
objektets lämplighet förfel, dröjsmål ochsjälvständigt förfrån ansvar

påföljderdock kunna gällandebrukarLeasetagaren göraleasetagaren.
följerdröjsmål i den utsträckningfel ochgrund som avav

leverantören. Eftersommellan leasegivaren ochi köpeavtaletvillkoren
med leveran-något avtalsförhållandenormalt inte står ileasetagaren

möjligt föravtalslösningar detsärskildafinns behov görtören, somav
avtalspraxis finnsIdirekt leverantören.rikta kravleasetagaren motatt

tillgodosereller lägre gradvilka i högremodeller för detta,olika
intresse.leasetagarens

i dehar leasetagarenleverantörenlångtgåendeDen rätten motmest
enligt vilka leverantörensleasingvillkorbeställnings- ochfåtaliga

till förmån förgenerellt gällervidare ochförpliktelser ävenutan
möjlighetregler leasetagarenSärskilda övertaleasetagaren. attgersom

inte.fullmakt behövs häreller fåleasegivarens rätt
förenings formulär,Finansbolagensinklusiveflesta avtal,De ger

skyldigLeasegivaren här i ställetlösning.generelladock inte denna är
företräda leasegivarenfullmaktanfordran leasetagarenpå attatt ge

ställetoftast kan välja ileasegivaren dockvarvidleverantören, attmot
gällandeeller sinenligt köpeavtaletöverlåta sin rätt görarätt att

fullmakts-Förhållandet mellantill leasetagaren.påföljder enligt detta
det omvända. Somöverlåtelsealternativen kan ocksåoch ettvara

formulär ochFinansbolagens föreningsikomplement stadgas numera
beställningsformulär, leveran-fmansbolagensde största attett par av

förköpeavtalet, liksom leverantörensåtaganden enligttörens ansvar
skada kan uppkommagäller för både denbristande uppfyllelse, som

tilldå objektet leasasleasegivaren och leasetagarenför även utsamt
aktuelle leasetagaren.denänannan

leasingförhållandets börjanfrånmodell leasegivarenEn är attannan
uttryckligtoftast medleverantören,överlåter sina rättigheter mot

och återkrävaäganderätten till objektetundantag för rätten att
Vanligare dockbelopp leverantören.köpeskillingen och andra ärav

fåhos leverantören harefter ha reklameratleasetagaren rätt attattatt
modifierad variant dettaöverlåten till sig. Enleasegivarens ärrätt av

självöverlåta sin ochvalrätt mellanleasegivaren har rätt attattatt
Väljer leasegivaren detleverantören.gällandegöra rätten mot senare

leasegivaren.skyldig biträdaalternativet leasetagarenär att
vilken angivna modelleroberoendeOftast leasetagaren,är somav av



och avtalsformerBegreppSOU 1994: 120

leasegivaren företräda denneskyldig anmodananvänds, att motav
genomgående alla kostnader i sambandVidare gällerleverantören. att

rättegång eller skiljeför-påföljder gällande, i ellermed görs utomatt
skall bäras leasetagaren.farande, av

leasegivarenmöjligheter kunnadet gäller leasetagarensNär att mot
grund fel och dröjsmål, utgångs-gällande påföljder ärgöra av

inte sig något självständigtleasegivarenpunkten nämnts att tarsom
påföljder leasegiva-har däremot ofta tillLeasetagaren rätt motansvar.

leasegivaren själv kan gällande och uppnåmotsvarande vad göraren
och leveransavtalensällan kopplas leasing-leverantören. Intemot

leasegivaren ocksåleverantörens åtagandensålunda, att motsamman
leasegivaren och leasetagaren. Somförhållandet mellangäller i sagt

den begränsningen, leasetagaren aldriggenomgåenderåder dock att
leasegivaren vad denne faktiskt kan fåbättre änrätt mot ut avges

ifråga,för alla påföljder kan kommagällerDettaleverantören. som
innehållande betalning, prisavdrag ochskadestånd,tillfrämst rätt av

oftahäva föreskrivs särskildleasetagarenshävning. För rätt att som
häva återfåttleasegivaren hävt eller harförutsättning rätt att samtatt

för utgiven köpeskilling.respektive säkerställts
flera fall, där leasetagaren intematerialet emellertidfinns iDet även

sig tillleasegivaren har uteslutande hållanågon rätt attmot utanges
fall åligger således leasetagaren ovill-dessa detIleverantören. att

ileasingavtalet leasegivaren, oberoende vadfullföljakorligen mot av
rättelse leverantören.mån denne erhåller av

avtalsbrott2.2.7 Leasetagarens

Påföljder

i avtalen genomgåendeavtalsbrott leasegivarenVid leasetagarens ges
återtaleasingavtalet,häva eller omedelbart uppsägarätt genastatt

förfallna obetaldapå leasetagarens bekostnad, kräva inleasingobjektet
förutbestäms på visstkräva skadeståndbelopp sätt.samt ett som

till dröjsmålsränta ochLeasegivaren förbehåller sig också rätt
indrivningsåt-påminnelser, inkasso- ochersättning för kostnader för

uppsägning och skadestånd leasegivarenSom alternativ tillgärder. ges
återstående leasingavgifter till förtidaavtalenstakai rätt sägaatt upp

fortsätta nyttja objektet för åter-varvid leasetagaren fårbetalning,
stående leasingtid.

Hävningsgrunder

gällande i första handberättigar leasegivarengrunderDe göraattsom
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hävningsrätt och skadestånd eller mindre konkret ianges mer
ärzleasingavtalen. vanligast förekommande grundernaDe

leasingavgiftleasetagarens dröjsmål med erlägga ellerl att annan
betalning enligt avtalet,

dokumenterade obestånd betalningsinställelse,2 leasetagarens
ackordsförhandling, konkurs eller likvidation,inledande av

leasetagarens anteciperade avtalsbrott, normalt "det finns3 att
anledning leasetagaren inte kommer fullgöra sinaskälig antaga att att

förpliktelser" antingen fristående hävningsgrund eller del av
obeståndsklausulen,

vanvård eller låta leasegivaren besiktiga4 leasetagarens vägran att
objektet,

säkerhet för fullgörel-leasegivarens bedömning ställd avtalets5 att
inte längre betryggade,ärse

leasing-leasetagarens åsidosättande någon bestämmelse i6 av
avtalet.

Även förekommer,andra konkret utformade hävningsgrunder t.ex. att

missköter andra med leasegivaren tecknade avtal,7 leasetagaren
missköter sin betalningsskyldighet enligt vissa avtal8 leasetagaren

tredje eller enligt ansvarsförbindelse för sådant avtal,med man
underlåter lämna skriftligt leveransgodkännande9 leasetagaren att

efter leverans,omedelbart
flyttar objektet från det avtalsenliga användnings-10 leasetagaren

stället,
inriktning rörelsen ändrasägarstruktur eller på11 leasetagarens

väsentligt eller leasetagarens rörelse överlåts helt eller till väsentlig
överlåts,del eller för leasetagaren väsentliga tillgångar

sådanasvenska kredif- och kapitalmarknaden undergår12 den
följd eller andra jämförbarastrukturella förändringar till lagbudav

från myndigheters sida, det framståråtgärder svenska att som
vidmakthålla leasingavtalet varvid leasetagaren dockoskäligt att ges

skadeståndskravförekomma leasegivarens uppsägning ochrätt att
restvärdet.lösa objektet till det vid tiden gällandeattgenom

Väsentlighetskrav

och kräva skadestånd redanvad mån leasegivaren har hävaI rätt att
varierar ganska kraftigtobetydliga försummelser leasetagarenvid av

Skadestånd vid finansiell leasing,Jfr tidigare undersökning Lindgren,av
1989, 32-38.s.
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från avtal till avtal och efter hävningsgrunden. FinansbolagensIäven
förenings formulär saknas dock för samtliga hävningsgrunder kravett

avtalsbrottet måste väsentligt, liksom i någrapå de allraatt vara av
fmansbolagens villkor. vi till hela avtalsmaterialet,Ser stadgasstörsta

betalningsdrojsmål %hävningsrätt vid varje i ungefär 20 granskadeav
avtal, både avtal fullvärde- och restvärdeleasing.utgörssom av om

enbart fullvärdeleasingavtalen motsvarande siffra något högreFör är
ungefär tredjedel. samtliga avtal medgereller Av inteen som

vid varje betalningsdröjsmál, fördelar sighävningsrätt antalet i stort
på avtal kräver 10, 12, 14 eller 20 dagars dröjsmål. enstakalika Isom

dröjsmål. någotfall föreskrivs hävningsrätt vid 7 eller 30 dagars Inte i
granskat avtal stadgas abstrakt väsentlighetskrav vid betal-ett
ningsdröjsmål.

Beträffande hävningsgrunder saknas i flertalet fall såvälövriga ett
abstrakt krav på väsentlighet.standardiserat Noteras kanett attsom

i ungefär % dedetta också gäller, 75 granskade avtalen, förav
"åsidosättande någonhävningsgrunden bestämmelse" i leasing-av

avtalet. de fall någon form väsentlighet här krävs, uttrycks dettaI av
med "bestämmelse vikt", "grovt åsidosättande bestärmnelse",av av
"bestämmelse väsentlig betydelse" eller "om åsidosättandet utgörav

väsentligt avtalsbrott". I klausulerna anteciperat dröjsmål före-ett om
något uttryckligt väsentlighetskrav. Motsvarande gällerskrivs aldrig

hävningsgrunden försämrad säkerhet.för

Skadeståndsklausulerz

Leasegivaren betingar sig efter hävning till skadestånd irätt ett som
genomgåendede allmänna villkoren standardiserat på visst Iär sätt.

fullvärdeleasing följandede avtal utredningen granskat är tresomom
dominerande.klausultyper helt

Leasegivaren skall erhålla samtliga leasingavgifter1 summan av
för den återstående leasingtiden, ofta plus objektets leasegivarenav

restvärde vid leasingtidens slut, allt diskonterat tillberäknade
nuvärde vid återtagandet eller uppsägningen efter viss angiven

eller referensränta, vilken alltid lägre dennästan är änprocentsats
leasingavgifterna för period grundas på avtals-ränta som samma

nettointäkt leasegivarenräntan. Avdrag skall för dengöras som
erhåller vid försäljning objektet, för motsvarande skäligtetten av

eller skäligt belopp leasegivaren ingårvärderat värde för ett ettom

2 vid finansiell leasing, 39-55 och densammeJfr Lindgren, Skadestånd is.
731-745.JT 1989-90 s.
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leasingavtal.nytt

dockbeloppdiskonteradeskall erhållaLeasegivaren2 som ovan,
värde inte skall ske.objektetsnågon avräkningskillnadenmed att av

utformadersättningen härstandardiseradeOfta denär som en
angivnadenskall ersätt-skadansåpresumtion, motsvaraatt anses

kan visas.inteendastningen annatom

3/4fjärdedelarerhållaskallLeasegivaren3 tre summan avav
tidOm kortarediskontering.leasingavgifter änförfallnaicke utan

dock erhållaleasegivarenleasingtiden, skallåterstårårett av
avgifter. det fallbelöpande Förtidenåterståendepå densamtliga

leasegivarensigtillförsäkrarleasingtiden,återstårårän ett avmer
avgifter. Liksom iårsmotsvarandeminimibeloppdärtill ofta ettett

för objektets värde.avräkningnågonhär inte skeskallklausultyp 2
uttryck förklausulenfall vanligti dettaLikaså detär att enger

visas.skada kaninteskall tillämpasnormalregel, annanomsom

påvarierar beroendeklausulernade olikautfalletekonomiskaDet av
Generellt kandiskonteringssatser.tillämpadeochomständigheterna

denersättningen, 3högstamedför den2 normaltändå typsägas att typ
föreningsFinansbolagensirekommenderasochhögstanäst typ som

utfallet Klausultyp 1förmånligasteför leasetagarendetformulär,
för beräkningmetoddispositivaden rättensligger närmast av

Leasegivarenspositiva intresset.med detskadeståndkontraktsrättsligt
främst skillnadenframgår härvinstför uteblivenersättningpåkrav av

vanliga falletI detdiskonteringssatsen.ochavtaletsmellan räntesats
upplåningsränta,leasegivarenslägrediskonteringssatsen änäven äratt

kontraktsintresset.positivadetersättningleasegivaren utöveruttar en
klausultyp 2 ochtillämpningvidprincip alltidiskerDetsamma av

klausultypnormalt även

Övriga villkor2.2.8

skyldigheterelleröverlåta sina rättigheterintehar rättLeasetagaren att
förfogaförbehåller sigleasegivaren övermedan rättavtalet,enligt att

till objektet. Lease-äganderätteninklusiverättigheter,sinasamtliga
förbehålla leasetagarensinte alltiddärvid oftasigåtargivaren attmen

rätt.
föreskriftergenomgåendeinnehållerleasingavtalFinansbolagens om

majeure-klausul,och forcepå avtaletskall tillämpassvensk rättatt en

735-739.3 i 1989-90hos Lindgren JTberäkningarnaJfr s.
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leasegivaren friskriver sig från uppkommeni vilken även ersättaatt
skada i "andra fall", leasegivaren varit normalt aktsam. Iblandom

skiljeklausul, enligt vilken leasegivaren dock kan hafinns även rätten
föra talan i allmän domstol. Talan utfåendei ställetatt om av

eller penningbelopp kanleasingavgift, leasegivaren alltidränta annat
domstol. leasingavtal finnsföra i allmän I alla slutligennästan en

föreskrift sidolöpare, dvs. muntliga överenskommelserattangersom
vid sidan det skriftliga avtalet, inte giltiga och/eller avtaletär attom
"innehåller allt vad avtalats mellan parterna" tillägg ellersamt attsom
ändringar måste ske skriftligen för gälla.att

Särskilda villkor vid restvärdeleasing fordon2.2.9 av

framhållits kännetecknas restvärdeleasing främstSom attovan av
avtalstiden medger leasegivaren avskrivning hela ellerinte störreav

objektets anskaffningskostnad. betydande oavskrivetdelen Ettav
kalkyleras med andra kvarstå vid avtalstidens slut.restvärde 0rd
både avskrivning och avgiftsbetalning sker enligt annui-Eftersom
med utgångspunkt från basvärde, detta liktydigttetsprincip ärsamma

leasegivaren inte de löpande avgifterna får täckning förmed att genom
kalkyleradeinköpspriset. stället leasetagaren detI garanterar rest-

värdet/restskulden vid avräkning eller lösen vid avtalets slut.
Restvärdeleasing kan i princip alla slags objekt kan varaavse som

finansiell leasing i allmänhet. nationella leasingaffärerföremål för I är
allt fordon, främst personbilar, objekt för restvärde-dock framför
följande beskrivningen därför helt påleasing. byggerDen nästan

Objektetsvenska finansföretags avtal bil- eller fordonsleasing.om
för fordonet. både i för-kallas följaktligen Samma avtal används

näringsidkare och konsumenter. Leasingtidenhållande till ärmot
månader förekommer.normalt 36 månader, avtal 24ävenmen

villkoren vid restvärdeleasing medI huvudsak överensstämmer
villkorvillkoren vid fullvärdeleasing. Endast de särskilda som

övrigtförekommer vid restvärdeleasing kommer nedan. Iatt anges
hänvisas till den tidigare redogörelsen.

Avräkningen vid leasingtidens slut

restvärdeleasing från fullvärdeleasingavtalsmässigt skiljerDet ärsom
slut. hurföreskrifterna avräkning vid leasingtidens Oavsettfrämst om

innefattar vid restvärdeleasingavräkningen i detalj skall tillgå den
erhåller det förvägleasetagaren leasegivaren ialltid garanterar attatt

restvärdet för objektet vid leasingtidensbestämda och i avtalet angivna
restvärde, ofta inte alltid fastställs efter vadslut. Detta som men
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inbringa vid försäljning vid leasingtidensberäknas kunnafordonet en
80-talet,inköpspriset. Under sluteti regel islut, procent avavanges

bilar, förekomkreditrestriktioner gällde vid kreditköpsärskildadå av
iblandkonsumentleasing mycket höga restvärden,speciellt vid

%% till och med 100 inköpspriset.till 80-90 eller Iuppgående av
ingen förhöjd första-följaktligen mycket låg ellerfall krävdesdessa
30-60 % inköps-restvärdena vid billeasingIdag liggerhyra. av

%. gäller vidförstahyra på 15-30 DettaGenomgåendepriset. uttas en
och konsumentleasing.näringsidkar-både

säljasvid leasingtidens slut kanför fordonetLeasetagarens attansvar
framgår normalt bestämmelsernarestvärdetdet kalkyleradeför omav

allmänna villkoren. I någonavräkning i de finstiltaåterlämnande och
på kontraktets framsidadock redanleasegivares avtalenstaka attanges

leasegivarens restvärde plustill lägre prisaldrig kan lösasavtalet än

moms.
för restvärdet varierarför leasetagarensMed undantag ansvar
% genomgångna avtalungefär 90avräkningsvillkoren. Iinnehållet i av

varvidvid leasingtidens slut,uppsägning säljasfordonet efterskall
leasegivaren och iblandi konkurrens medharleasetagaren rätt att

fordonetberedd förvärvaköpareanvisa ärleverantören atten som
anvisa sig självdå kanunderförstås leasetagarenDetkontant. att som

kalkyleraderealiteten köprätt till dethar idvs. leasetagarenköpare,
förbjudenuttryckligenUndantagsvis dock leasetagarenrestvärdet. är

närstående eller bolag köpare.själv elleranvisa sigatt somperson
fordonetvid försäljningengångenBeträffande den ärnärmare av

vanligast förekommande.klausulerföljande

vilken leasetagaren för lease-anvisar köpare tillLeasegivarenl
inom 10Om leasetagarenleverera fordonet.räkning hargivarens att

leasegivarenanskaffar och tillleasegivarens beskedefterdagar
köpeskillingerläggerkontantskriftligen anmäler köpare somensom

skallerhåller från köpare,leasegivarenöverstiger vad annan
framtagna köparen. Annarstill den leasetagarenförsäljning ske av

anvisat. Iblandleasegivarenförsäljning till köpare även:sker som
anvisa köpare fortsättereller leasegivarenleasetagarenKan varken

vidare.avtalet tills

utgång inlämnasföre leasingtidensviss kortare tidFordonet skall2
då det prisfastställerför värdering. Leverantörentill leverantören

återköpa fordonet. Om leasetag-beredd kontanttill vilket han är att
inompris, har han 10leverantörensinte rätt attaccepterararen

förepriset eller inom 10 dagarunderrättadesfrån det handagar om
bereddupphörande anvisa köpareleasingavtalets äreller efter som
bjudit.köpeskilling vad leverantörenhögrekontant erlägga änatt
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Om varken leverantören eller någon leasetagaren anvisad köpareav
fordonetköper inom föreskriven tid, har leasegivaren säljarätt att

egendomen denne finner lämpligt eller: fritt till högstbju-sätt
dande.

leasetagaren3 Om 30 dagar före leasingtidens utgång begärsenast
försäljningdet kan fordonet ske till leasetagaren anvisadav av

köpare. Priset skall i så fall minst uppgå till det pris leasegivaren
kan uppnå och erläggas vid leasingtidens utgång. Leasegivaren har

sälja fordonet till högstbjudande inte leasetagaren anvisarrätt att om
högre bud.

klausultyp tillgodoräknasl och 3 leasetagarenI vid avräkningen alltid
eventuellt överskott mellan försäljningsintäkten minus kostnader och

förutbestämda restvärdet.det I klausultyp 2 däremot inte ovanligtär
leasetagaren tillgodoräknas överskott endast då försäljning sker tillatt

eller köpareleverantören leasetagaren anvisat, medanen som
leasegivaren behåller eventuellt överskott vid försäljning till "egen"en

Även i sistnärrmda fallköpare. leasetagaren för underskott.svarar
Genomgående föreskrivs leasetagaren skall hålla leasegivarenatt

förskadeslös det fall leasetagaren anvisad köpare riktar anspråken av
leasegivaren på grund köpet. Likaså stadgas genomgåendemot attav

avräkningen skall ske inom 30 dagar efter försäljningen fordonet.av
de avtal där det inte bestämtI fordonetär skall säljas vidatt

leasingtidens slut, skall i stället dess efter värdering åsatta nettoförsälj-
tillningsvärde läggas grund för jämförelsen med leasegivarens

kalkylerade restvärde. I alla granskade avtal, intenästan läggersom
faktiskt försäljningsintäkt till grund för avräkningen, sker docken

egentlig värdering,ingen fordonets värde schablonmässigtsättsutan
enligttill priset MRF:s inköpslista listan""Gröna eller prognoslista

"Vita listan" för begagnade bilar.
Flertalet granskade avtal restvärdeleasing inte leasetagarenom ger

positiv vid leasingtidens slut välja mellan återlämna fordoneträtt att att
till avräkning eller lösen och förlänga leasingavtalet för ytterligareatt

period. Däremot inte ovanligt avtalet skall automatisktär atten anses
förlängt i år till leasingavgift och övriga villkorett samma om
leasetagaren inte det månader före leasingtidenssäger senast treupp
utgång. Det bokförda restvärdet fortsätter då sjunka efteratt samma
kurva tidigare. Restvärdet tillåts dock aldrig sjunka till noll utansom

vid %.regel lägst 10stannar som

förtidaLeasetagarens tillrätt uppsägning

flesta restvärdeleasingavtalDe för fordon leasetagaren rätt sägaattger
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redan efter 10,villkorbeskrivnaenligtavräkningavtalet till ovanupp
uppsägningstidOfta krävsleasingtid.månaders18eller12 att en

villkoraduppsägningsrättenIblandmånader iakttas.två äreller aven
fordon.förleasingavtaltecknarIeasetagaren annatettnyttatt

normalt blir mycket kostsamtidig uppsägningkanDet noteras att en
sjunker mycketvärdeverkligafordonetseftersomför Ieasetagaren,

avskrivnings-/amorteringsdelen idåavtalstidenbörjansnabbt i av
ändå befogatemellertid sägaliten. Detmycketleasingavgiften är attär

normaltleasegivareneftersomuppsägning,tillharIeasetagaren rättatt
avtalstid.återståendepåuteblivenförersättning räntanågoninte tar ut

Skadeståndsklausuler

avvecklingnormalavräkningsförfarandet vidföreskrivnaDet av
ersättningdenutsträckning ivissåterspeglas ileasingavtalet som

grundåtertagande påochuppsägningvidkräverleasegivaren av
förklausultyperavtalsbrott. De angettsleasetagarens tre som ovan

restvärdeleasing.viddock oftaförekommer ävenfullvärdeleasing
inteleasegivarenvanligtrestvärdeleasingviddessa attUtöver är

uppkommetendastmening,i egentligskadeståndnågot ettkräver utan
uppsägningstill-tillframtlyttadavräkningordinärvidunderskott en

"uppsägningsavgift"kompletterandedockgång kanNågonfället. en
% inköps-det lägsta 7inköpspriset eller%2t.ex. avut avtas av

leasingavgifter.återståendeochpriset
kanrestvärdeleasing. Noterasvidovanligganska att3/4-regeln är

vid2klausultypdiskonteringsmodellenliksom denregel,denna rena
innebärrestvärdeleasing alltidvidenligtfullvärdeleasing ovan, ett

avräkningellerlösenleasetagarensförverkande rätt att genomav
försäljningsvärde.objektetssig överskotttillgodogöra av

och borgenförstahyraförhöjdDeposition,

leasegivaren kräverförekommerfordonrestvärdeleasing attVid attav
förpliktelserför sinasäkerhetbeloppdeponerarIeasetagaren ett som

leasing-förstadenvanligare,vilketavtalet eller, ärenligt attnumera
%20"förhöjd" tillkontantinsatssåsom äravgiften t.ex. aven

leasing tillochkonsumentleasingbådegäller vidinköpspriset. Detta
näringsidkare.mindresärskilt

behållaharleasegivarengenomgående rättföreskrivsavtalen attI att
påfordringarsinasamtligaförsäkerhetbeloppdeponerat som

slutavräkningochupphörtleasingförhållandettill dessIeasetagaren
inte.utgårdepositionenpåNågonskett. ränta

mycketdetnäringsidkaremindreoch äravtal med konsumenterVid
borgengår itvåellerkräverleasegivarenvanligt att personeratt en
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förpliktelser, leasetagaren enskildför leasetagarens äroavsett om
Standardiserade borgensför-handelsbolag eller aktiebolag.firma,

leasingkontraktens framsida.finns ofta förtryckta påbindelser

fordonförSärskilda villkor

försäkring,restvärdeleasingavtalen rad villkorI t.ex.omges en
brukande,kontrollbesiktning, begränsningar i fordonets skötsel,

vilka intresse endastmärkesverkstad, körkortanlitande ärm.m. avav ,
villkor förbigåsfordon leasingobjekt. Dessabilar och andra ärnär

här.

Indirekt leasing med överlåtelse eller2.2.10 snar
pantsättning

finansiella leasingavtal alltid reglerinnehållerbeskrivitsSom somovan
sinafritt överlåta och rättighetertillåter leasegivaren pantsättaatt

till leasingobjektet.inklusive äganderätten Ienligt leasingavtalet,
däremot föreskrifter klargöravtaletallmänhet saknar nännare som

och förvärvaren och leasingvillkorensrelationen mellan leasetagaren
överlåtelse eller pantsättning nedan endasttillämpning efter att

överlåtelse ägt rum.
emellertid omedelbart vidöverlåts leasegivarensmånga fallI rätt

till ñnansbolag, försäkringsbolagtecknandeleasingavtalets ett annat
framsida och ibland i de allmännabank. På kontraktetseller även

avtaletsdå finnas särskilda bestämmelservillkoren brukar om
framsidan leasegivarenöverlåtelsen. Påtillämpning efter attanges

överlåtit viss ochsin till förvärvare, sinöverlåter eller har rätt genom
bekräftar fått delleasingavtalet leasetagaren hanunderskrift att avav

kvittningsgilla motfordringaroch inte har någradetta meddelande mot
Ofta används i dessaursprungliga leasegivaren eller leverantören.den

underförstås dettaleasingformulär, varvid vadfall förvärvarens att
Undantagsvisför förvärvaren. kanleasegivaren skall gällasäger om

rättigheter enligtuttryckligen leasegivarens avtaletdock t.ex. attanges
förvärvarensgälla till förmån för förvärvaren ochskall att motansvar
har tillbegränsat till vad förvärvaren och faktisktleasetagaren rättär
Sådanaden leasegivaren. föreskrifteruppnår ursprungliga ärmot

objektivt utformade för kunna användas vid överlåtelser inormalt att
led.flera
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leasegivarenIndirekt leasing där dotterbolag till2.2.11 är

leverantören

synpunkterAllmänna

industrintillverkare och leverantörer inominte ovanligtDet är att
försäljning ñnansbolag. Detta kanleasingfmansierar sin genom egna

indirektasåväl indirekt direkt leasing. Används denske somgenom
juridiskt i princip densammablir gången i transaktionenmodellen sett

beskrivits: leverantören ägda ñnansbolaget köperDetovan avsom
tillinledningsvis leasingobjektet leverantören för utleasning kunden,av

väsentliga skillnader jämförtReellt föreligger dockleasetagaren. sett
leasingaffärer tidigare beskrivits. Eftersomindirektamed de som

leasegivaren koncernbolag, känner leasegivarenochleverantören är
produkter och kreditvärdighet påsjälvfallet till leverantören, hans ett

fristående finans-typiskt leasegivarennär ärsätt än är ettannat som
fristående ñnansbolag kan särskiltbolag låt ävenatt varavara

varaktigt samarbetevissa branscher eller i kraft medinriktade på av
objektsärskild kännedom företag och inomvissa leverantörer har om

fortfarande det leasetagarensektorer. Man kan dockvissa säga äratt
förhandlar med leverantörenväljer objekt och leverantör och omsom

leveransvillkor, garantier, kan härpris, prestanda, Leverantörenetc.
förhandla finans-emellertid också erbjuda och med leasetagaren om

dotterbolaget. kan alltså oftareieringen anskaffningen Detgenomav
fullständig och integrerad överenskommelsebli fråga om en mera

och leasegivaren vid indirektmellan leverantören, leasetagaren än
leasing mellan fristående företag.

Telefinans-TeliaExemplet

kan återspeglamån förekommer avtalsmodellernågonI sägassom
intressant exempel det "Hyresavtal"angivna förhållanden. Ett utgör

"Allmänna hyresvillkor 1992:2" Telefinansmed tillhörande som
vid "uthyrning" kommunikationsutrustning levereratsanvänt somav

avtalTelia. Innehållet i och utgångspunkterna för detta motsvararav
traditionella hyresavtalets. Reelltinte, beteckningen, dethär setttrots

form indirekt finansiell leasingfråga särskilddetär av avom en
Telefinans köpeavtalvillkor i leasegivarens medutrustning, där de

kunden tagits in iTelia berör leasetagarenleverantören som
med finansiella leasingvillkor sedvanligtleasingavtalet parallellt av

innefattar rättig-"Hyresavtalet" alltså trepartsavtal,slag. är ett som
skyldigheter för såväl leasegivaren, leasetagarenochheter som

följaktligen undertecknas allaochleverantören tre parter.avsom
innehåller avtalet i princip reglerbesettNärmare omsamma
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avtalsbundenhet, ouppsägbarhet, avtalstid, förlängning, betalnings-
skyldighet, ändring "hyresavgiften", försäkring, objektsrisk ochav
objektsansvar, äganderätt, vård och underhåll, skatter och avgifter,
återställande, kostnader, leasetagarens avtalsbrott, överlåtelse av
rättigheter, force majeure, sidolöpare, i de friståendeosv. som
ñnansbolagens avtal. Vad invändningargäller hänförliga till objektet
innehåller avtalet däremot inte leasingvillkor överlåtelsegängse om av
leasegivarens köparrätt till leasetagaren, ställetI haretc. rent
köprättsliga föreskrifter intagits i avtalet. Dessa reglerar leasetagarens
befogenheter i första hand leverantören på motsvarande sättmot som

förekommande villkor föri vanligen kommersiella maskinleveranser:
dröjsmålVid leverantörens har leasetagaren till förseningsviterätt

denne med halv priset påbörjad veckas försening,procentav en av per
dock 10 %. inte godkändhögst Har leverans skett inom 90 dagar efter

leveransdag, fåravtalad leasetagaren häva avtalet. Avtalstiden och den
första betalningsperioden börjar löpa på första dagen i månaden efter
den faktiska leveransdagen. Detta innebär leasetagaren inte äratt
skyldig börja betala avgifter förrän han fått objektet i väsentligenatt
anrnärkningsfritt skick.

Vid fel och brist kan leasetagaren under vissa förutsättningar kräva
på avhjälpande och omleveransleverantören och avdrag pågöra

hyresavgiften motsvarande felet. Leasetagaren har vid väsentligt fel
också häva hyresavtalet såvitt gäller felaktigaden enheten.rätt Hanatt

beträffande övrigakan häva enheter, dessa har sådantäven om
felaktigasammanhang med den enheten de inte kan iatt tas avsett

krävabruk. Leasetagaren kan skadestånd leasegivaren ochav
endast för skador uppkommit till följdleverantören fel ellersom av

sida. skadeståndetförsummelse på deras omfattar inte ersättning för
såvittindirekt förlust och gäller förmögenhetskada, maximeratär, ren

%till 7,5 hela hyran för ordinarieden hyrestiden.av

2.2. 12 Direkt trepartsleasing

Vid direkt leasing med efterföljande överlåtelse till finansiär direkten
trepartsleasing finns teoretiskt behov, i de fallsamma som som
behandlats i avsnitt 2.2.10, klargöra leasingavtalets tillämpningatt

förvärvarenmellan och leasetagaren efter Överlåtelse skett. Dettaatt
bekräftas också i de avtal direkt leasing utredningen granskat,om som

det finns åtskilliga exempel på avtal där saken lämnats heltäven om
oreglerad och fördet leasetagaren måste svårt avgöraattvara vem

leasegivaren i leasingvillkorens mening. Detta gäller särskiltärsom
avtalsforrnulär för indirekt leasing används och kontraktets platsnär
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fyllsinteleasegivarensför namn
ibland föreligga därföroklarheterpantsättningVid attsynes

pantsättning formterminologiskt räknaravtalsvillkoren avsom en
ytterligarepartsförhållandena ökar närOklarhetenöverlåtelse. om

avtaletsgenomförs redan vidpantsättningaroch/elleröverlåtelserflera
ingående.

industrin,direkt leasing inomutvecklade avtalendeI ommera
partsförhållande-föreskrifterklargörandeförekommadockbrukar om

skall erläggas till förvärvaren,betalningtydligtkanDet attangesna.
ellerförvärvaren"leasegivaren"överlåtelse skall medefteratt avses

förvärvareninte haroch leasetagaren görapanthavaren rätt att motatt
anledning sittinvändning iellermotfordrangällande avannan

jfrleasegivaren/leverantörenursprungligatill denförhållande annars
skuldebrevslagen.och 2827

trepartsleasing i principdirektavtalsinnehället vidövrigtI är
indirekt leasing.viddetsamma som

ticket-leasingBigvid s.k.villkorNågot2.2.13 om

i första handenligt direktivenuppdragLeasingutredningens är att se
underlägsenskydd han intarbehovleasetagarens näröver enav

fråga leasing-blir dåleasegivaren. Deti förhållande tillställning om
företagoch medelstoraoch små-med konsumenterförhållanden som

storföretag påleasingaffärer mellanomfattandeochStoraleasetagare.
mindreutredningenförticket-leasing,s.k. Bigsidor ärömse av

kanavvikande villkorvilkaskall kortfattatHärintresse. somanges
jetflygplan,bestårLeasingobjektenaffärer.förekomma i sådana av

kapitalkrävandemycketoch liknandeindustrianläggningartåg,fartyg,
i fleraOfta berör affärernaegendom. parter stater.

demellanföreliggerskillnaderdeAllmänt skall sägas att som
främstleasingtransaktionerordinäraaffärerna ochmycket stora mera

ochtransaktionsvägaravtalsmönster ochuppläggningenligger i av
Även användsaffärernai deleasingavtalet sådant.mindre i storasom

ellerliksomtrepartsmodellen,den grundläggandevisserligen mer
grunddennaback, påformer sale and leaserenodlademindre menav

hävstångstransaktioner.ochkomplexa investor-ofta mycketbyggs
fåskäl,skattemässigaförutomtill dettaOrsaken ytterstär, atttunga

och binda detuppbringa, upplånasjälva kanflygbolagföretag t.ex.
huvud-investeringar. Förför dennakapital krävs typ avsomenorma

beskriv-hänvisas tillhävstångsleasingochinvestor-formerna av
avsnitt 2.1iningarna ovan.

restvärde-normaltaffärernaiLeasingavtalen de är typenstora av
från desärskilt mycketinteavvikerleasing. Villkoren sagt somsom
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tidigare i kapitlet, de på vissa punkter kanbeskrivits även om vara
objektets beskaffenhet. härifrån avvikerspeciella på grund Bortsettav

avtalstiden,i de avtalen främst avseende 1 oftastvillkoren stora som
i ordinära affärer eller 5 20 är, 2 optionerbetydligt längre änär -

villkor vid avtalstidens slut, och 3 leasetagarens möjlig-och andra
flera tillfällen förkorta eller förlänga avtalstiden.vid ellerheter ettatt

principiellt intresse.sista två avvikelsernaDe är av
exempel på villkor i angivna avseenden. fyra förstaNedan följer De

inom för s.k. hävstångstrans-exemplen gäller flygplansleasing ramen
medan det sista saleaktioner jfr avsnitt 2.1 ovan, and leaseavser

maskinanläggning. Villkoren bl.a. uttryck för delsback en gerav
till förutsebar kostnad försäkra sigleasetagarens behov attav en om

grund osäkerheten teknisk utveckling ochflexibilitet på omav
sikt, dels leasegivarens intresse bakgrundmarknad på lång att motav

förhållanden gardera sig restvärderisken, dvs. riskenmotsammaav
dessförinnan återfåvid avtalets slut eller kostnadskrävandeettattav
understigermarknadsvärde det kalkylerade restvärdet.objekt vars

fem år.Leasingtiden Därefter har leasetagarenExempel 1. är rätt att
fyraavtalet gånger med år i Avtalsförhållandet kanförlänga taget.tre

förlängningsrättenalltså i längst år. Förutom har leasetagaren17vara
varje period välja mellan till leasegivarenvid utgången rätt att attav

objektet och betala i förväg bestämd ersättning ochâterlämna atten
sälja objektet på bästa innefattandeför leasegivaren sätt,agent attsom

objektet. Väljer leasetagaren detleasetagaren själv kan köpa senare
till leasegivaren betala det kalkylerade restvärdetalternativet skall han

tidpunkten. Uppkommer överskott mellan för-vid den aktuella
det kalkylerade restvärdet tillfaller dettasäljningsintäkten och

försäljningsprovision. kalkyleradeDet restvärdetleasetagaren ärsom
den ersättning måstevid varje tidpunkt högre leasetagarenän som

angivna ersättningbetala vid återlänmande. Efter fem år 71motsvarar
% kalkylerade vid tidpunkt ochdet restvärdet motsvararsamma enav

procentuell andel längre tiden går. Det kalkyleradeallt större
efter år % anskaffningskostnaden.restvärdet 17 40är av

på följande punkter.Exempel 2. Samma villkor i exempel 1 utomsom
förlängas gång och då med fem år, dvs.Avtalet kan endast en

blir år. Efter fem åravtalsförhållandet längst tio denmotsvarar
ersättning leasetagaren skall betala han väljer återlämnaattsom om

% det kalkylerade restvärdet och efter tio år %objektet 77 93av av
nämnda restvärde.

Exempel 3. Leasingtiden tolv år. Leasetagaren har dock från årär sex
köpa objektet vid varje förfallodag för leasingavgiften till deträtt att
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kalkyleradeden aktuella tidpunkten. Detrestvärdet vidkalkylerade
% anskaffningskostnaden. Omår 45restvärdet efter 12 är av

skallleasingtidens slut utnyttjar köprättenvidinteleasetagaren senast
då inteförsäljningsintäktenför säljas. Omobjektet återlämnas att

restvärdet skall leasetagarenkalkyleradeuppgår till det ersätta
tillfaller dettaöverskottintill detta. Uppkommerleasegivaren ett

leasetagaren.

utgångenhar vidLeasingtiden 15 år. LeasetagarenExempel 4. är av
%37för kalkylerat restvärdeobjektettid köpadenna rätt ettatt om

utnyttjar köprättenleasetagaren inteanskaffningskostnaden. Om ärav
år. Leasing-för ytterligare femförlänga leasingavtaletskyldighan att

frånmed utgångspunktförlängningstiden beräknasavgiften under ett
anskaffningskostnaden, vilket belopp%22belopp motsvarar avsom

Förlängningsav-konsumentprisindex.svensktefterinflationsjusteras
%% och högre 37lägre 25dock aldrig bligiften kan änän av

% bliröverstiger 2,45Om inflationenanskaffningskostnaden.
lika medanskaffningskostnaden, dvs.%förlängningshyran 37 av

köpoptionssumman.

dock från årharLeasingtiden tolv år. LeasetagarenExempel 5. är
följer medobjektet. Prisetår nio köpafyra till och med rätt att en

% anskaffningskost-% till 28från ungefär 90fallande kurvatiden av
naden.

villkorende beskrivnahävstångsleasing kompletterasinternationellVid
annulle-direktöversatt"defeasance agreement"med s.k.ibland ett

överenskommelse kontant-slagsringsavtal, kan omses som ensom
innebär leasetagarendefeasance agreement"leasing. "legalEtt att

inteoåterkallelig betalningbörjan verkställervid avtaletsredan aven
leasingavgiftersamtligadiskonterade värdet ävenbara det utanav

bankregel till denBetalningen skeroptionssumman. gettsomsom
köpeskillingen för objektet.lån till delenleasegivaren större av

låneskuld,på leasegivarenssedan, avräkningfullgörBanken genom
optionsvillkoren. Betalnings-leasingavtalet ochbetalningar enligtalla

Avsikten med upplägg-och oåterkalleligt.ovillkorligtuppdraget är
på objektet: Eftersomerhålla dubbel avskrivningfrämstningen är att

med uppenbartoptionssumman kan handefinitivt betalatleasetagaren
skattemyndigheterna iobjektet, medanhan köptfog hävda att

skyldighetenockså leasingavtal därland erkännerleasegivarens att
dubbla avskrivningenleasingavgift fullgörs tredje Denbetala man.av

%ungefär 10 lägrefråga jetflygplan, 5medföra, detlär när är om -
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kontantfobjektet köpts Kontantbetalningen medförpris givetvisän om
också inbesparing räntekostnader jämfört med objektet i ställetav om

i vissa länder, lägre källskatt. sistnämnda fördelarleasats samt,
uppnås för övrigt med s.k. "economic defeasance agreement",även ett

leasingavgifterna inte optionssummannuvärdet oåter-där av men
till långivande banken.kalleligt kontantbetalas den

Josjö, Något flygplansleasingSe och Hygplanstillbehör, 1993, 35.om s.
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omfattningUtveckling och3

omfattninginternationellochUppkomst3.1

i börjanintroducerades i USAnuvarande formsinleasing iFinansiell
internationellsnabbtfickFinansieringsformen1950-talet. enav

marknads-länder medetablerad i samtligadagoch ispridning är
År helheti världenuppgick årsvolymen1992ekonomi.inriktad som

periodenunderTillväxtenmiljarder USD.323till värdeett somav
dess dockhar sedanårligen,drygt 20hög,1983-1988 procentvar

totalaandelDen1992 till 6,7uppgicksjunkit och procent. av
liknandehar haftleasingfinansieratsinvesteringar engenomsom

under 1992 drygt 30finansieradesNordamerikautveckling. I procent
tilluppgick andelenoch ileasing Europainvesteringarna genomav

15 procent.
förklaring kanutveckling flera. Somtill dennaOrsakerna är en

fanns behov1960-taletbörjan och mittendet iframhållas att avav
finansierings-kreditkapacitet ochytterligareföroch utrymme nya

de och investe-Ekonomin expanderadeindustriländer.flestaiforrner
främst mindremånga företag,Samtidigt haderingstakten hög.var

rörelserisk, bristan-högföretag medföretagmedelstoraoch samt en
egenñnansieraföretagmöjligt för dessaintesoliditet. Detde attvar

buds.ofta inte till Isedvanliga kreditformer stodochinvesteringarna
leasingen ländernasinledningsvis inteomfattadesländermånga av

långtidsför-dåkunderestriktioner. Sammantagetochkreditregler en
lämpli-enda eller detframstå detproduktionsmedelhyrning somav

Vidare blev detinvesteringarna.finansieraalternativet attgaste gene-
finansieradesinvesteringar sättrellt annataccepterat attsett mer

alternativsigetableradekapital och leasingenän eget ensomgenom
och andravia banksedvanlig kreditgivningfinansieringsform till

kreditinstitut.
i syfteproduktñnansieringutvecklades tillLeasingen även atten

företagprodukter tillproduktionsföretagens avsättningfrämja egnaav
hade mångalandet. Vidaredet störreinomsåväl utom egnasom

finans-själva, eller medkapital deöverskottslikviditet, vilketföretag
till andrakunde förmedlaförmedlare, via leasingieringsföretag som

utvecklingen,teknologiskasnabbabakgrund denMotföretag. av
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utrustning tillvilket för vissa former ledde påtagligt förkortadav en
flexibelekonomisk livslängd, framstod leasing finansierings-som en

form.
utvecklats.internationell leasingmarknad har Vid internationellEn

border leasing, finns minstleasing, eller iparterna ettcross en av
kan fråga exportleasing, dvs. leverantörsland. Detannat vara om en

tillverkares finansiär inom eller landet,eller ellerexport utomgenom
finansierasimportleasing, där företags import motsvarandeett

Särskilt vid till u-länder leasing ha fått alltsätt. export uppges en
leasingmarknadenbetydelse. Den internationella harstörre även

utvecklats vid finansiering mycket kapitalkrävande objekt och dåav
sällan i flera länder. Leasingfinansiering inte sökas användskan

satsningar iockså allt till finansiera utlandet dotterbo-att genommer
lag.

finansiellvolymen bokförda värden leasing lösDen totala av av
västeuropeiska länder uppgick vid utgången 1992egendom i 23 av

fannstill ECUm. De volymerna i England drygt 42drygt 151 största
ItalienTyskland 26 ECUm, Frankrike 25 ECUm ochECUm, 17ca

på sjundeSverige återfanns plats med drygt 5 ECUm.ECUm.
investeringarnaLeasingens procentuella andel de totala har ökatav

nedgång år.markant, under En jämförelse mellantrots en senare
visar följande följande ökning i länder;1978 och 1992 antal iett

från till %, i Tyskland från %,Frankrike 7 15 2 till 16 ica ca ca
%.till % i Spanien från tillItalien från 5 11 och 2,5 17ca ca

i världen volymmässigt Vid utgångenPå ländernivå USAär störst.
till Därefter följde1992 uppgick årsvolymen där 120 mdUSD.caav

Tyskland62 mdUSD, 31 mdUSD, Frankrike 14 mdUSD,Japan
England vardera mdUSD, 8Italien och 12 Korea mdUSD, Spanien 6

SydafrikamdUSD och Kanada vardera 4 mdUSD. Källa Worldsamt
Leasing Yearbook 1994.

Finansiell leasing i Sverige3.2

Omfattning3.2.1

finansiell leasing funnits etablerad finansierings-Sverige harI som
början 1970-talet. Under 1980-talet fick verksamhetenform sedan av

omfattning. Från främst ha varit förväsentligt ökad sättettatten
anskaffning maskiner och liknande inventari-företag finansieraatt av

bli ofta förekom-tjänstebilar övergick leasingen tillsamt att ener
finansiering vid försäljning. Räknat efter årsvolymmande form för

bokförtåterfanns Sverige 1992 på elfte plats i världen med värdeett
Leasingen starktdrygt 5,2 mdUSD. har ökatpå leasingobjekten om
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totala från 3 1978 till cirkaandel den finansieringen,sin procentav
statistikförda volymen ökade från drygt 121992. Den20 procent

1984 till cirka miljarder kronor 1993.miljarder kronor 36

Leasegivarna3.2.2

ñnansieringsverksamhetleasing lös egendomFinansiell utgörav
får,1992:1610 kreditmarknadsbolag, KMBL, ochenligt lagen om

angivna undantag, bedrivas bara efter tillståndvissa särskiltmed av
aktiebolag fått tillstånd drivaFinansinspektionen. De attsom

kreditmarknadsbolag. Undantag frånfinansieringverksamhet utgör
verksamheten finansieringtillståndskravet gäller bl.a. om avser

avsättning framställs eller säljsi samband medendast av varor som
också verksamhetenföretaget. Undantag gäller om avserav

samband avsättning framställsendast i medfinansiering av varor som
inom eller medsäljs företag koncerneller näraannatannat sammaav

undantag förutsätter dessutom medel för verksam-samband. Detta att
ochfrån allmänheten se kap. 3 § 1 2 3inte anskaffas 1heten st.

KMBL.
finansiell leasing,kreditmarknadsbolag bedriver bl.a.De som

associationsformen finansbolag, har under år, itidigare i senare
markant is.k. finansiella krisen, minskat antal ochsamband med den

vikande. Vid utgången 1993 fannskreditvolymen har varitäven av
marknaden sammanlagd utlåning på 102bolag på med130 sådana en

miljarder valuta. den totala24 i utländsk Avmiljarder kronor, varav
% %1992 till bankägda, 18 till leverantörsäg-hänfördes 33volymen

försäkringsbolagsägda och %,% resterande del, 41 tilltillda, 8
de från bankerna fristående bolagenövriga Flera ägsägare. avav

handelsföretag. Källaoch Kredit- och valutamark-industri-större
Sveriges Riksbank.naden 1992,

arbetarfinansieringsverksamhet nämnda bolagdenAv som ovan
volymenleasing dominerande. Av den totalamed finansiell denär

vid utgången 1993 belöptemiljarder kronor på utlåningen102 avom
leasing, eller 35miljarder kronor finansiell36 procent avca

avbe-utlåning. jämförelse kanbolagens totala Som nämnas atten
miljarderi uppgick till endast 6,6talningskrediterna fmansbolag

motsvarande värdeåret tecknades leasingkontraktkronor. Under ett
Leasingverksamheten riktar sig i alltmiljarder kronor.13om ca

för 20företag beräknas årligenväsentligt till och procentsvara ca av
främst i maskiner ochfinansiering investeringar,näringslivets av

leasingavtalen, borderde internationellaandra inventarier. För cross
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kreditmarknadsbolagens del torde voly-saknas statistik. Förleasing,
%Bankföreningen totalvolymen.enligt 5motsvara ca avmen

Övriga industriföretag och andra leverantörerleasegivare utgörs av
finansierar avsättning eller andrasleasing av egna pro-genomsom

utlandet. verksamhettill företag i Sverige och i Dennadukter direkt
leasingavtal, där företaget tillverkare ochsåväl vanligakan äravse

investorleasing företaget inte självockså s.k. därleasegivare, men
objektet endast tillhandahåller kapital. Volymentillverkat utan av

statistikförs inte och svår beräkna. Den verksam-leasingdenna är att
från och order till svensk högteknologiskberör leveranserhet som

Industriförbundet beräknats till 20 miljarderindustri har närmareav
finansiering övrig försäljning från helaHärtill kommerkronor. av

år under 1980-talet kan den totala volymen haindustrin. Under vissa
statistikförda leasingen, dvs. 40 miljarderdenvarit lika stor casom

uppgå till lägre belopp. Cross bordertordekronor, men numera
svenska exportföretagen och dessavikt för deleasing är storav

volymen bedöms här betydligt högreandel den totalaavtals varaav
kreditmarknadsbolagen.gäller förvadän som

Leasetagarna3.2.3

såväl små- och medelstora företag,Leasetagarna utgörs storaav som
myndigheter och affärsdrivande verk, kommuner och konsu-statliga

meriter.
till företag,Leasingverksarnheten riktar sig i huvudsak lease-men

Sektorsfördelningen visadeåterfinns inom alla sektorer. 1990tagarna
%,för %, industrin för 35 tjänstesektornjordbruket svarade 15att

%myndigheter för % och övriga för%, offentliga 20 10för 20 av
leasingstocken SNS 16.s.

utlåning vid utgången 1993kreditmarknadsbolagens totalaAv av
mindre 10 krediter till hushåll och 90utgjordes änän procent av mer

företag.riktade sig till mindre och medelstora Leasetagarnaprocent
små och medelstora företag inte har likasåledes i allmänhetär som

finansieringskällor börsnoteradetillgång till olikagod störresom
i företagmaskininvesteringar gjordes under 1989företag. deAv som

leasingkontraktutgjorde andelen nytecknade drygt 17olika storlekav
företag endast ii mindre och medelstora 3-7 procentprocent men

företag SNS 49.större s.
leasing hos statliga myndigheter gjordeBeträffande förekomsten av

1987 och 1988 kartlägg-Riksrevisionsverket, RRV, under åren en
leasing, dnr 1987:768. UnderStatliga myndighetersning Rapporten

kompletteringuppföljning och denna kartlägg-1991 gjordes aven
omfattade myndigheter och bland dessaUndersökningen 25ning.
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fanns förvaltnings- och uppdragsmyndigheter affärsdrivandesamt
representerade.verk Av Leasa dyrt eller köpa billigtrapporten -

myndighetersstatliga leasing, 1991:11, framgårFu de under-att
myndigheternasökta den 30 juni 1991 hade objekt med anskaff-ett

ningsvärde 1,7 mdkr leasats finansiellt eller operationellt.av ca som
finansiella leasingen helt dominerande i beloppsmässigtDen var

hänseende. De utrustningar leasades finansiellt vanligensom var
datorer, personbilar och kopiatorer. förekomDessutom leasing av
telefonväxlar, flygplatsutrustning, vägmaskiner och lastbilar m.m.

förvaltnings- och uppdragsmyndigheterna förekomHos finansiell
leasing i huvudsak oförändrad eller i minskad omfattning jämfört

tidigare undersökningstillfälle.med Utvecklingen hos affärsverken
dock annorlunda. förändringen hadeDen skett hos Luft-störstavar

fartsverket där leasingen tidigare obetydlig omfattning,var av men
uppgick till 450 mkr. SJ hade väsentligt minskat sin leasing-canu

anskaffningsvärdeverksamhet till mellan 50 och mkr.55 Dennaett
leasing avsåg i huvudsak kontorsutrustning, mindre del gods-en

och s.k. maxilådor. Dåvarande Televerket hade ungefärvagnar
Televerketsoförändrad volym. årliga investeringsvolym uppgick till

10 mdkr och anskaffningsvärdet för den leasade utrustningenca var
avsåg760 mkr. Leasingen datorer, kontorsutrustning, fordon samtca
ochbasstationsutrustningar växlar. Såväl SJ Televerket skall vidsom

första vända sig tillleasing i hand respektive verks helägda finansie-
haderingsföretag. Vägverket ökat omfattningen på sin leasing från ca

till mkr, försöker för närvarande minska sina80 mkr 340 attmenca
leasingåtaganden.

Leasingvolymen i kommuner och landsting inte statistikförd.är
Omfattningen konsumentleasing svår beräkna då den inteär attav

statistikförs för sig. huvudsak leasarI konsumenter personbilar.
Konsumentverket har gjort omfattningenuppskattning dennaen av av
leasing se Rapport 1990/91:8, Billeasing till privatkonsumenter, En
granskning marknaden och leasingkonstruktioner i konsument-av

uppskattningensammanhang. I hur andelsägsrapporten att storav
privata anskaffningen personbilar finansierasden somav av genom

osäker. i huvudsak på enkäterleasing Den bygger underär ytterst
och 1989 med bilförsäljare i tio kommuner och med 10 0001988

bör under denna period gällde kre-privata bilägare. Det nämnas att
% %ditrestriktioner, innebar bl.a. 50 och 60att senaresom av

skulle vid kreditköp.köpeskillingen erläggas kontant Av rapporten
% nybilsförsäljningen till före-framgår under 1989 gick 38att av

000 bilar anskaffadestagsmarknaden. de 190Av ca nya som av
% leasing. Härtill komprivatpersoner finansierades 6 bil-genomca

% beräknas finansie-begagnatmarknad, 4 kan hahandelns varav ca
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bedömdes det osannoliktleasing. I rapporten attrats som mergenom
underpersonbilar leasades konsumenter 1989.62 000än avca

uppgifterfanns några tyddedet inteVidare attatt somangavs
privat-ökat sedan dess, hadeandel skulle haleasingens utan snarare

härtill bedömdes delsunder 1990. Orsakernaminskatleasingen vara
finansieringsföretagensupphörde 1990, delskreditrestriktionernaatt

finansiell leasingåren förvillkor under derestriktivare motsenaste
konsument.

omfattningen konsumentleasingockså visatUtvecklingen har att av
därefter haft mycket klar1989, medan denunderstörst ensomvar

nedåtgående trend.

Leasingobjekten3.2.4

maskinerandelen leasingobjektendenNationellt störstautgörs avav
övriga fordon, dvs. till-personbilar ochinventarier,och liknande

företagsspecifika och för vilka det finns funge-integångar är ensom
andra objekt datorerandrahandsmarknad. En utgörsrande avgrupp

kommunikationsutrustning.och
vid utgången 1993leasingen fördelade sigstatistikfördaDen av

% mdkr, ADB-utrustning10 drygt 3,4objekt; maskinerföljande
% mdkr, övriga fordonpersonbilar 21 7,3% mdkr,10 ca 3,4

% mdkr ochkommunikationsutrustning 8 2,8mdkr,% drygt 925
mkr,ingår bl.a. byggnader, 700%. den sistaövrigt 26 I posten

för hotell,mkr, utrustningutrustning, 570grafisk restaurangca
kontorsutrustning, mdkr. Källa SCB.1,5460 mkr och cam.m. ca

avseende på leasetagare harfördelning medObjektens ärsomvem
Övrigaavsnitt 3.2.3. leasegivaresredovisats iviss deltill ovan

någoninte statistikförd varförtidigareleasing nämnts,är, upp-som
svårobjekt eller leasetagaredelning på göra.är atttyp av

finansierarleasingmarknad har utvecklatsinternationellEn som
mycketbl.a. produkter haranskaffning och avsättning ettsomav

industriellaflygplan, skepp,exempel kanvärde. Somhögt nämnas
tåg- ochkapitalkrävande transportmedelanläggningar och som
vill inte,saknar möjlighet ellerKundernatunnelbanevagnar. att,

för inköp så kapitalkrä-omfattning krävskapital i denbinda som av
storleksordningen finansieringen kanvande produkter och göra attav

internationella leasing- och kapital-söka sig till denkunden måste
marknaden.

försäljning flygplananskaffning ochsynnerhet vid utgörI av
flygplan regel-ñnansieringsform. Leasingviktigleasing äraven

för varje flygplan ligger ibelopplångsiktig ochmässigt somavser
ovanligt kapitaltill mdkr. Det intefrån mkr 1nivån 50 är attupp
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måste sökas i flera länder, och i leasingtransaktionerna dåär parter
från flera länder inblandade. Uppgifterna omfattningen varierar,om

i världen finns 8 500-10 000 jetflygplan %20-40 leasa-ärmen varav
flygplansflottade. SAS har enligt uppgift marknadsvärde 17ett av ca

%mdkr, 45 finansierat leasing.är Merpartenvarav ca genom av
Saabs försäljning Saab 340 flygplan finansieras leasing,av genom

andel exportleasing border.större cross Saab harvarav en genom
leasingbolag finansierat %55 de 360 flygplangenom egna ca av som

Exportleasinglevererats. och border leasing enligtärannan cross
Saab-Scania förutsättning för företagets civila flygplansverksam-en

där mindre regionala flygbolaghet, kundkretsen.utgör
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Översikt civilrättgällande4 över

Lagreglering1

leasingFinansiell14. 1
.

kontraktsrättslig lagstiftningingen särskildSverige finnsI tarsom
från vissa ålderdomliga bestäm-finansiell leasing. Bortsettpåsikte

lagregleringfinns inte heller någonhandelsbalkeni kap.melser 13
från många andraallmänhet. Till skillnad iegendom ilöshyra avav

konkurslagstift-saknas vidare i svenskkapitel 8 nedan,länder se
kan tilläin-avtalsförhållanden direktgäldenärensreglerning somom

nyttjarens sakrättsligaheller fråganfinansiell leasing. Intepå ompas
för både konsument- ochlagreglerad. sagda gällerDetställning är

näringsidkarförhållanden.
behandlingenutgångspunkten för den civilrättsligaallmännaDen av

hyres- eller nyttjande-det frågaleasingfinansiell ärär ettatt om
ochkarakteristiska särdrag. de allmänna avtals-vissa Irättsavtal med

betyder iavtalsfrihet, vilketfrågorna råderkontraktsrättsliga att
utgångspunkti leasingförhållandetavtalsvillkorprincip alla ärsom

Jämkning eller ogiltighet kanmellangiltigabindande och parterna.
främst generalklausulen oskä-med stödi frågadock komma motav

Från 1993 deavtalslagen 1915:218.avtalsvillkor i 36 § ärliga även
hemförsåljning i lagen 1981:1361 däromtvingande reglerna om

egendom till konsument se 1 §och leasing löstillämpliga på hyra av
1991/92:167 f och 25.och 11s.prop.

reglerna i lagen 1971:112också de marknadsrättsligabörNämnas
och lagen 1984:292konsumentförhållandenavtalsvillkor i omom

lagar inte gällerEftersom dessamellan näringsidkare.avtalsvillkor
såsomFinansinspektionens tillsyn,står underpå verksamhet som

dock ingenverksamhet, har lagarnaoch ñnansbolagensbankernas
finansiell leasing.betydelse viddirektstörre

tillämpade villkor iskälighetenskyldighet bedömaViss att av
dock ligga på Finans-finansieringsverksamhet tordetillståndspliktig

1988:606 finans-upphävda lageninspektionen. denI omnumera
enligt vilketförsta stycket,detta indirekt 15 §framgickbolag ettav

bl.a.återkallas inspektionentillstånd kundebolagssådant omav
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uppenbart åsidosatt kundernasbolaget intressen. Kunde det antas att
lät sig fick inspektionenbolaget det, enligt 16 i§ ställeträttas av

meddela skriftlig erinran. den gällande lagen 1992:I 1610en nu om
kreditmarknadsbolag har regeln åsidosättande kundernasom av
intressen tagits bort och allmän regel till-ersatts attav en mera om
ståndet skall återkallas eller varning meddelas bolaget visat sigom

sådanolämpligt rörelse tillståndet kap.5 17 §utövaatt som avser, se
första stycket och andra stycket. Motsvarande finns3 regler i kap.7

bankrörelselagen 1987:617. motiven till16§ I de reglernanya
framhålls återkallelse tillstånd på grund uppenbart åsido-att av av
sättande kundernas intressen så naturligt det inte behöverär attav

särskilt i lagtexten den bestämmelsen fått sådansamt attanges nya en
utforrrming den skall kunna tillgripas i bl.a. detta fall prop.att
1992/93:89 228 dessa uttalanden får konstateras lag-Trots atts.
stödet för skyldighet för Finansinspektionen, tillse bankersatt atten
och finansbolags kreditmarknadsbolags avtalsvillkornumera för
finansiell leasing i civilrättslig mening skäliga kunderna, förär mot

svagtnärvarande är
departementspromemorianI Oskäliga avtalsvillkor Dsm.m.

1994:29 har, i samband med införlivande EG-direktivav
oskäliga villkor i föreslagits93/13/EEG konsumentavtal, attom en

konsumentförhållanden frånförnyad avtalsvillkorslag för den janu-l
omfatta står underari 1995 skall verksamhet Finansinspek-även som

tillsyn. innebär frågor avtalsvillkor i finansi-tionens Detta ettatt om
konsumentleasingavtal oskäliga skall kunnaellt marknads-är prövas

rättsligt och både Konsumentombudsmannen och Finansinspek-att
tionen kommer tillsyn denna del det finansiellautöva överatt av om-

kan tilläggas Finansinspektionen förutom varningDet och återkallelseatt
tillstånd kan utfärda icke bindande allmänna råd och kritikav ge genom

skriftliga erinringar. Vidare får inspektionen förbjuda verkställighet bl.a.av
kreditmarknadsbolags beslut strider sådanalagen bolag och,motsom om

föreläggabeslutet redan verkställts, bolaget det möjligtär göraatt omom
rättelse, kap. 16 § lag. skall vidare det allmänna5 Noteras sund-se samma
hetskravet på kreditinstitutens verksamhet, vilket för kreditmarknadsbolagen
uttrycks i l kap. 4 § och 5 kap. 4 § angivna lag. inspektionens skyldighetl

till sund utveckling bolagens verksamhet främjas kan ävenatt attse en av
ingå tillgodose enskilda kunders krav skäliga villkor jfr Ds 1994:29att

del inspektionens allmänna skyldigheter dock94 Denna hars. av
sådan substans det i åsyftade lagstödetknappast kanatt texten anses

Exempelvis kan ifrågasättas civilrättsligt oskälig tillämpningstarkare. om en
enskilt villkor i bolagets leasingavtal kan på grund sundhetskravetettav av

beslut strider denna lag" enligt kap. 16"ett 5 § kredit-motanses som som
och därmed föranleda föreläggandemarknadsbolagslagen bolagetmot att

rättelse.göra
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rådet 1994:29 92-95.se Ds I promemorians överväganden fram-s.
hålls det knappast kan hävdas inspektionens nuvarande sank-att att
tionsmöjligheter uppfyller EG-direktivets föreskrifter denattom
nationella lagen skall innehålla lämpliga och effektiva medel för att
bringa användandet oskäliga avtalsvillkor till upphörande.av

Avbetalningsköp4.1.2

liggeravtalsform den finansiella leasingenEn avbetal-nära ärsom
för vilken sedan länge gällerningsköpet, särskilda lagregler ärsom

till köparens förmån.tvingande Nedan översikt lagstift-överges en
ningens utveckling och innehåll rättspolitiskade skälen för den.samt

1915 års regler

förenade förvärvrisker med på kreditDe är motsom av varor
uppmärksammades tidigt försäkerhet i se det följande NJAvaran

296 och SOU 1975:63 73 ff. Särskilda1915 regler förs. s.
avbetalningsköp infördes redan 1915 och har sedan byggts i fleraut

till lagstiftningenomgångar. Bakgrunden vissa missförhållandenvar
dåtida avbetalningshandeln.inom den I motiven framhölls att av-

betalningssystemet uppmuntrade till osund kreditgivning och ofta
skaffa föremålförledde köparen onödiga för honom ochatt som var

passade hans ekonomiska förhållanden.inte De avbetalningssâlda
kvalitet betingadedålig och oskäligt höga priser.avvarorna var

allmänhet ekonomisktSäljarna i överlägsna köparna och användevar
förmå köparnasin ställning till underkasta sig oskäligt hårdaatt att

ovillkorligaavtalsvillkor, bl.a. förfallo- och förverkandeklausuler vid
betalningsdröjsmâl. Visserligen tillämpade säljarna ofta inte de hårda
villkoren fullt tvingande lagstiftning till köparnas skyddut, men en
ansågs ändå påkallad. Detta kunde ske på samnordisk basis efter i
första hand tysk förebild.

års köparen främst alltför1915 lag skydd hårda påföljdermotgav
vid avtalsbrott. Ett väsentlighetskrav för användning förfallo-av

återtaklausul och infördes, liksom särskilda föreskrifterrätt att varan
Åavräkningen vid återtagande. sidanandra infördes särskildaom

regler handräckning säljaren möjlighet snabbt ochattom som gav
billigt återta gälldeLagen endast på avtal där priset uppgickvaran.
till högst 3.000 kr.
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års ändringar1953

40-talenunder 20-, 30- ochoch reformförslagutredningarEfter flera
ff,1948 382 SOU1938:11, SvJT1934:98, SOUbl.a.se s.prop.

förhållandevis änd-vidtogs 19531950:42och SOU1949:38 stora
ff.1953 259 Genomavbetalningsköplagen se NJAiringar s.

infördespå 3.000 kr ochvärdegränsenslopades dendessa 1 övre
begränsningar möjlig-avräkningsregler, 3detaljerade2 avmera

köparenskopplingsförbehåll dvs. villkoranvända görheten att som
utanförförpliktelserhan fullgörberoendetillrätt att av-avvaran

anstånd vid till-fåmöjligheter för köparen4betalningsköpet, att
ound-återtagandeförbudbetalningssvårigheter, 5fälliga mot av

6 förbudsängkläderbehövliga gång- ochgängligen mot ut-samt
avbetalningsgodset.mätning av

synpunkter på be-följande allmännaDepartementschefen anförde
266.1953reformer NJAdessahovet s.av

och särskiltomfattningalltjämt mycket"Avbetalningshandelns stora
sociala be-tydligt deninriktning visarbranschmässigadess stora
det kapitalvilka saknarkreditform.denna Personer,tydelsen av

iavbetalningssystemetkontantköp,fordras för sätts genomsom
köparkåren fårdenrörelse ochbedrivastånd storaatt en egen

oåtkomliga. Av-eljest varitföremål,förvärvamöjlighet att som
får likvälekonomiska betydelsesociala ochbetalningsköpets stora

förenadkreditformfaktum, dennadet ärundanskymmaicke att
sakensligger det islag. Tvärtomolikamed olägenheter natur,av

oftamedmissbrukas. Lätthetenkanavbetalningssystemet attatt en
sak kan givetvisfå förfoganderättenkontantinsats överobetydlig en

detaffärer, han itilloförståndigekonomisktlocka sompersonen
ting,saker ochfullfölja, eller köpaförmårlånga loppet att av

nogräknadbehov. mindrenågot egentligt Enicke harvilka han
sin fördel. Skulleförhållande tillutnyttja dettakan lättsäljare

dylika fall ochsäljaren både iråda, kundepå områdetavtalsfrihet
makt-lätt missbruka denavbetalningsaffärerfullt lojalavidäven

uppställaäganderättsförbehâllet honomställning attgenomgersom
förverkandeförbe-betalningsvillkor ochmycketför köparen stränga

motverkagörligaste månsökt iolägenheter harhåll. Dessa attman
tvingan-regelsystemskydd uppställatill köparens ettatt avgenom

avbetalningslag. Detårsskedde 1915karaktär. Dettade genom
ickeinförda regelsystemetemellertid, det sålundavisade sig att var

inom avbetal-missförhållandenoch vissatillräckligt effektivt att
alltjämt kvarstod."ningshandeln

på 197 0-taletReformerna

avbetalningslagstiftningen iuppdelningskedde1970-taletPå enaven
civilrättsliga delarnai deKKrL,konsumentkreditlag 1977:981; som
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reglerar avbetalningsköp, köp med betalning i sammanhangettsenare
formeroch vissa näraliggande köp med kredit kreditköp mellanav

näringsidkare och konsument, och i avbetalningsköplag mellanen
näringsidkare m.fl. l978:599; AvbL, med undantag för desom
avbetalningsköp föll fickunder KKrL tillämpningsom-som samma

årsråde 1915 lag. Den AvbL, gäller, reglerarännusom nya som
förhållandetsåledes frågor i mellan säljaren och köparen vid köp på

kredit med minst och förbehåll. Partsrelationen kanpost moten vara
näringsidkare näringsidkare, privatperson näringsidkare eller- -
privatperson privatperson.-

i främstNyheterna KKrL 1 marknadsrättsligt sanktioneradevar
kreditgivarensregler inforrnationsplikt vid alla konsument-om

utvidgningkrediter, 2 kreditköpsbegreppet till bl.a. låneköpaven
och vissa kontoköp jfr 3 generellt kravovan, på kontantinsatsett
vid kreditköp minst 20 kontantpriset, 4 viss utbygg-procentom av
nad de regler trepartsförhållanden vid kreditköp införtsomav som
med 1973 års konsumentköplag, 5 skärpning förutsättningarnaav
för användning förfalloklausul vid kreditköp, införande6av av en

förtidsbetalningdiskonteringsregel vid och uppgörelse vid âtertagan-
förbud kopplingsförbehâll vid kreditköp,de, 7 8 förbudmot mot

avräkningsförbehäll dvs. villkor köparens betalning förstatt av-
på kreditsäljarens fordran vid kreditköp,räknas 9 skärptaannan

väsentlighetskrav för återtagande och användning förfalloklausul,av
marknadsrättsligt förbud användning âtertagandeförbehåll10 mot av

olämpliga kreditsäkerhetpå 11 regelär samtsomvaror som en om
krävakreditsäljaren inte får uppkommen restskuld vid avräk-att ut

efter återtagande.ning
års AvbL:s regler i huvudsak, förutom1978 motsvarar en anpass-

systematik och vissning till KKrL:s modernisering, reglerna i den
gamla AvbL. Som stöd för behålla särskilda skyddsregler föratt
andra avbetalningsköpare utanför konsumentomrâdet anförde Kredit-
köputredningen SOU 1977:24 jfr75 1977/782142 48:s. prop. s.

1915 års lag hade inte tillkommit med sikte enbart på konsument--
köpen.

Avbetalningsköpet alltjämt beaktansvärdspelade roll viden-
kapitalsvaga näringsidkares anskaffning nödvändig utrustning förav
rörelsen.

möjligheter36 § avtalslagen ökade komma avtalsvillkorattgav-
i det enskilda fallet framstod oskäliga. Avbetalnings-som som

köparens ställning skulle dock bli säkrare det särskildaom genom
bestämmelser skapades preciserat minimiskydd.ett
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förbättringar föranslutning tillbetänkligheter iDet mötte att-
näringsidkande avbetal-föravskaffa skyddsreglerkonsumentköpare

beroendenäringsidkare dennamångaeftersomningsköpare, avvar
såi väldärför kunderörelse ochkreditform för sin sägas vara

konsumentköparna.lagens hjälpbehovstarkt somav
fråga åter-praktiskt iochnaturligtfickDet attmest omanses-

byggde påpunkter, där KKrLvissa andraoch påtagande av varan
reglering utanför konsument-motsvarandelag, behålla1915 års en

behand-enhetligkunde främjas såvälHärigenomkreditområdet. en
samord-avbetalningsköpnäringsidkaresling sinsemellan som enav

erin-avbetalningsköp. Detkonsumentersmellan dessa ochning
ochavbetalning till både konsumenterpersonbilar säljs pårades att

näringsidkare.

tvingande fram-dispositiv ellerregleringen skullefråganI varaom
månendast i mindredispositiva lagreglerhölls endast att man genom

lagreglerkunde befarasnackdelarmotverka sådanakunde omsom
1977:24 76.saknas SOUhuvudöver taget s.

konsumentkreditlagårs1992

ikonsumentkreditlag 1992:830träddejanuari 19931Den en ny
beträffande konsument-EG-anpassninginnefattarkraft. Lagen en

tillämpningsområde 1977materielltbredare änoch harkrediter ett
krediter i sambandgällt enbarttidigareMånga reglerårs lag. som

princip alla konsument-för ivissa tjänster gällermed köp och nu
trepartsförhållan-reglernaför vissagäller 1krediter. Detta omav

tillavräkningsförbehåll, 3 konsumentensförbudet rättden, 2 mot
användning förfallo-förväsentlighetskravetförtida betalning, 4 av

6 iförtida betalningavräkning vidklausul, reglerna5 samtom
viktigt undantagtillsyn, medKonsumentverketsreglernaprincip om

Finansinspektionens tillsyn.står underverksamhetför som
för andragällerför konsumentkreditköp,regler ävenHelt somnya

föreskrift närings-osanktioneradkonsumentkrediter, 1är omen
och då tillvaratakreditgivningssediaktta godskyldighetidkarens att

särskilt form-2med tillbörligintressenkonsumentens ettomsorg,
avgifter,ochoch reglerkonsumentkreditavtal 3för räntakrav om

i avtaletför kreditgivareninnefattande bl.a. skyldighet att ange
avgiftsändring.förutsättningar för ochpreciseradenågorlunda ränte-

krediter medlöpande krediter ochför s.k.vissa särreglerDärtill ges
för-innebärföreskrivs vissa reglerSlutligenbunden ränta. som en

för kreditköpens del,konsumentskyddet endaststärkning t.ex.av
trepartsförhållanden.förreglerna
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Skälet till regler infördes på detta områdeatt antyttsnya var som
främst skyldigheten de svenska reglerna till EG-direktivatt anpassa

konsumentkrediter innan EES-avtalet trädde i kraft. Eftersom deom
aktuella EG-direktiven flera punkter går längre till skydd för
konsumenterna den tidigare konsumentkreditlagen,än och omfattar

fristående krediter, ålåg det Sverige här införa motsvarandeäven att
minimiregler. hadeDet därtill framhållits de fristående krediternaatt

ekonomisk betydelse för hushållen och konsumenternaär stor attav
har små möjligheter hävda sina intressen kreditgivarna seatt mot

1991/92:83 25.prop. s.
konsumentkreditlagenDen omfattar inte konsumentleasing,nya

i denna del har Leasingutredningens arbete avvaktats. I proposi-utan
tionen allmänt det i flera sammanhang framhållitsnoteras att att
konsumentskyddet vid leasing bristfälligt och skyddsbehovetär äratt
påtagligt särskilt trepartsförhållandeni a. 26 och 81.prop. s.

4.2 Gränsdragningen mellan leasing och köp

Avbetalningsköplagarnas4.2.1 regler med motiv

leasingcentral fråga vid gårEn avbetalningsköpär gränsen motvar
eller kreditköp. Redan 1915 års avbetalningsköplag föreskrev i 1 §
andra stycket:

Har avtalet betecknats såsom hyresavtal eller betalningen såsom
vederlag för godsets bruk och nyttjande, skall hinder däravutan

såsom avbetalningsköp,avtalet såframt finnesdet åsyf-anses vara
fått godsetden, till sig utgivet, skall bliva därav.ägaretat, att som

framhöllsI motiven till stadgandet först det ojämförligt vanligasteatt
genomföra avbetalningsköp avtalet utformadessättet att attvar som

hyreskontrakt. Karakteristiskt då hyresförhållandet skulleett attvar
bestå till dess hyrestagaren erlagt de överenskomna hyreslikviderna,
varefter han hade behålla objektet sin egendom. Vidarerätt att som
förekom avtal där äganderätten till objektet inte automatiskt skulle
övergå på hyrestagaren han i ställetdär denrätt näratt,men gavs
överenskomna hyran betalats, köpa objektet obetydligt be-ettmot

Änlopp. vidare förekom avtal, där själva hyreskontraktet visserligen
saknade varje antydan äganderättsövergång därenom senare men en
sådan övergång utgjorde förutsättning för affären NJAtysten
1915 304, jfr 296s.

motivenI uttalades vidare NJA 1915 306s.
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karaktärenavtal harhuruvidagällerdet avgöra,"När ettatt av
dennaturligtvis obundenicke,elleravbetalningsköp är avman

överenskommelse; hargivit sinkontrahenternabenämning man
syfte,ekonomiskatill dethänsynframför allthärvid att taga som

bestämrnel-förslagetsUppenbartfullfölja.avtal är,sittde med att
hyreskontraktets formijämväl å sådanatillämpningmåste ägaser

praxis har någonredogjorts. Ivilkaköpeavtal, förförklädda ovan
innebördenverkligadenangåendetvekansig ettgång yppat av

bestämmelsenågoninnehållerickekontraktetavtal,dylikt när om
tvivel i detta hän-varjeundanröjaövergång. Föräganderättens att
erinran, lagensådanparagraf upptagitsförevarandei attseende har

syftet finnesfall, såframtsådantitillämpningskall ävenäga ett
blivaskallsig utgivet,godset till ägarefåttden,att somvara,

detbetalningen. Att iöverenskomnadenerlagtsedan handärav
varit meningen,havadetta kanfalletsärskilda avgöra, antagasom

bedömande härav måsteVidsvårigheter.icketorde störremöta
avtalade hyresbeloppende ärobetraktande,iframför allt tagas om

förgottgörelse allenastkunnade icke utgöraså höga, att anses
därpåtyderomständighet,begagnande. En attsakens somannan

avtalatshyrestid ickebestämdnågonföreligger, utan attköp är, att
storlek, förfallotidbeloppensträffats endastöverenskommelse om

och antal."

avgörandealltså inteskullebeteckningformella utanAvtalets vara
Hänvisningen till tidigaresyfte.ekonomiskaavtaletsalltframför

angivnasamtligainnefattarköpeavtal""förkläddabeskrivna ovan
äganderättsövergång vidautomatiskmedavtaldvs.avtalsformer,

tillköpoptionsråttnyttjaren haravtal därhyresbetalningen,sista
någothyreskontraktet inteavtal där sägerpris ochobetydligt om

Motiv-för avtalet.förutsättningdettaäganderättsövergång är enmen
avgörande skulle vadför detsamtidigt uttryckuttalandet att varager

bedöm-särskilda fallet. Vidmeningen i detvaritkunde haantassom
omständigheter beaktas,objektivadock främstskullehäravningen

förersättning barainnefattade änallt hyrorna nytt-framför merom
utformad förvarit utrymmejandet. Lagtexten attnoggrant gesynes

tillämpning.sådanför en
tillöverfördes 1977bestämmelseavbetalningsköplagensgamlaDen

mellanavbetalningsköplag1978 årskonsumentkreditlag ochårs
års konsument-till 1992sedermeramfl., och ävennäringsidkare

tredjeavsedd. l §i saknågon ändringkreditlag, attutan varaangavs
stycket konsument-andra3 §med vilkenårs lag,i 1978stycket

närvarandeförlyderkreditlagen överens,stämmer

fåttdenåsyftat"om det2 stycket JB ärandrakap. 5 § attJfr 2även som
detta".blisig skallutgivet till ägareföremålet av
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veder-betalningenelleruthyrningbetecknatsavtaletHar somsom
detavbetalningsköp,ändåföreligger ärnyttjandeförlag omvarans

denna.skall bliutlämnasvilken ägareden tillavsett att avvaran

iformuleringengamlaframgår denliggerlydelse näraDenna som
subjektivförskjutning ivissnyansskillnad, ochlag. Enårs1915

gamlavara" i denfinnesmellan "detfinnaskanskeriktning, kan
den"det är" iochtexten nya.

förarbetenafrämst ibestämmelsernatill deKommentarer gesnya
kommitté-skallkonsumentkreditlag. Det nämnasårs atttill 1977

förslag till laginnehölldenna lagangåendebetänkandet även ett om
syfteprimäratill konsument, att stoppauthyrning varvarsvaraav

hyresförhållan-kreditköpsliknandekreditköp tillfrånöverströmning
tjänadekommitténFöroch hyrköp.finansiell leasingsåsomden

syftetbegränsade avgöradärmed detgränsdragningsregeln att om -
skullehyresavtalregler förmotsvarandeellerkreditköpförreglerna

avtaletsbara helt kortspecialmotiveringen attItillämpas. angavs
gränsdragning SOUvid dennaavgörandeintebenämning var

framhöllsuthyrningslagenallmänrnotiveringen till224. I1975:63 s.
maskera-kundeköpoptionsklausulhyresavtal med att se somvaraatt

önskatverkligenhyresavtal därkreditköp parternade även sommen
1975:63tillfälle SOUtillköpfråganhålla öppen ett s.senareom

särskilda reglerframfrån läggaavstodpropositionen205. I attman
detTrots80 och 1421976/77: 123uthyrning prop. angavss.om

i betänkandet a.gränsdragningsfräganisynpunktersaki somsamma
kunde så-köpoptionhyresavtal medEttf och 158140s.prop.
händakundekreditköp det ävenmaskerat attledes ett menvara
skulleavtaletvarvidköpfråganlämna öppen,velat sesparterna om

övrigt fick detutnyttjades. Idess optionenhyresavtal tillettsom
tillämpningmedrättstillämpningen dra gränsentillöverlämnas att av

347yttrandelagrådetsjfrlagbestämrnelsen även prop. s.a.
näringsidkaremellanavbetalningsköptill lagenförarbetenaI om

syftamåsteköpbeteckningenförtjänaavtal förframhölls attatt ett
antingenförfoganderättfåskall övertill varumottagarenatt varan,

Bestämmelsernauppfyllts.villkorsedan vissaomedelbart eller om
leasing-på"princip inte tillämpasiföljaktligenskulleavbetalningsköp

ellermed uttryckligavtalbedömningenköpoption. Föravtal utan av
konsumentkreditlagentillhänvisades till förarbetenaköpoptiontyst

1977/78:142 84.jfr10479 ochSOU 1977:24 s.prop.s.
års konsument-gränsdragningsregeln i 1977harredanSom nämnts

konsumentkreditlag.1992 årsoförändrad tillsaköverförts ikreditlag
prop.tidigare lagentill denförarbetenahänvisas tillförarbetenaI

1051991/92:83 s.
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Sammanfattningsvis framgår således avbetalningsköplagarna medav
motiv leasingavtal option och leasingavtal med färlängnings-att utan
option för leasetagaren för närvarande i princip inte kan betraktas

avbetalningsköp eller kreditköp. Man kan dra slutsatsenävensom
förlängningsskyldighetavtal med för leasetagaren i princip inteatt

kan bedömas köp. Gemensamt för dessa fall de inte inne-är attsom
fattar någon förfogande- eller realisationsmöjlighet. Det vidare inteär
möjligt klassificera leasingavtal avbetalningsköp redan därföratt som

avtalets allmänna ekonomiska effekt avbetalnings-att motsvarar
köpets. Klart å andra sidan leasingavtal betecknatär avtalatt ett som

avbetalningsköp leasetagaren vid avtalstidens utgångär ett auto-om
matiskt blir han erlagt överenskomna betalningar.ägare när För
leasingavtal med köpoption utgångspunkten nyttjanderätts-är att ett
avtal föreligger till dess optionen inte den verkligautövas, parts-om
avsikten det reella avtalsinnehållet leasetagaren inte bara harär att

köpa objektet han skall det. Till skillnad frånrätt igöraatt utan att
1915 års motiv inte uttryckligen i motiven till densägs nuvarande
lagstiftningen den verkliga avsikten med avtalet skall bedömasom
efter i första hand objektiva eller subjektiva kriterier. deI senare
motivens formuleringar, liksom i den gällande lagtexten jfr ovan,
kan möjligen skönjas subjektivt i motiven till denänsynsättett mer
gamla lagen. Det dock tveksamt någon verklig skillnad före-är om
ligger, särskilt någon ändring i sak inte åsyftad.sagtssom vara
Eftersom de motiven särskilda riktlinjer överlämnar tillutannya
rättstillämpningen dra mellan hyresavtal med verkliggränsenatt
köpoption och maskerade köp, kan därför inte uteslutas deatt om-
ständigheter, enligt 1915 års motiv främst skulle beaktas vid be-som
dömningen avtalets syfte, fortfarande får vägledande. såIav anses
fall kan främst leasingavtal med köprätt till obetydligt vederlag sättas
i fråga.

denna del skallI till sist anmärkas varken de gamla elleratt nya
lagmotiven hur avtal med säljoption, anvisningsoption, sanktio-anger
nerad köpoption eller andra fonner kombinerade optioner skallav
bedömas. Dessa och vissa andra optionsfall analyseras inärmare
avsnitt 4.2.3 nedan.

4.2.2 Rättspraxis

Det föreligger inte något avgörande från Högsta domstolen HD som
direkt frågan hyres- eller leasingavtal betecknatnär ettavser som
avtal skall köp.anses som
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tillföretag LG1963 129 haderättsfallet NJAI ettett annats.
sedan ipå begäran LTsålt maskinLT förstföretag avmenen

för denne.med köpoptionsrättmaskinen till LTstället hyrt ut
maskinensskullehyresbeloppenOptionspriset plus motsvara

konkursmålet förelåg i LG:singående.kontantpris vid avtalets I
förlagsinteckningar i LG:sinnehavaremellan LT ochtvist en av

förlagsegendomen. I målet dockimaskinen ingickrörelse varom
konstaterade i den relevan-LG. HDmaskinen ägdesostridigt att av

kunde ha denbegagnats inteavtalet innan optionsrättendelen attta
förlagsegendomen.upphört tillhöramaskinenverkan attatt

maskinen kunde HD iLG ägdeostridigt rätts-Eftersom det attvar
formefter denbedöma avtalet änfallet inte parternagärna annat som

avtaletinte heller fråganbedömdesEnligt domskälendet.gett om var
förlagsinteck-vid tillämpningegendomeneller hyraköp utan avom

ekonomiska karaktärbakgrund avtaletsningsförordningen, mot avav
den uthyrdesinteckningsunderlagskulle upphöra närköp, att vara
Konkurs ochMöller,Millqvist 90 ochJfrköpoptionsrätt.med s.

l04.3kontrakt 541 nots.

hade1986:153 Härhovrättspraxis kan RH nämnas.Från refererad
först ingåttsenmansaktiebolagochñnansbolagmellan ettett av-

gått i konkursgrävmaskin. Sedan aktiebolagetbetalningsköp för en
med finans-aktiebolagets LTvareftermaskinen, ägareåterställdes

för72 månaderfinansiellt leasingavtalLG ingickbolaget ett om
leasingavgiftenmålet hadeuppgifter iEnligt LT:smaskin.samma
med maskinenvad arbetenauppskattningefterberäknats aven

%restvärdet knappt 10kalkyleradeinbringa. Detkunde tänkas var
och ränteskulder.ingick tidigarevilket LT:sbaspriset, i rest-av

till deninte hade medelvalts därför LTLeasingalternativet hade att
eftertvistkrävdes vid avbetalningsköp. Ikontantinsats som

gjorde gällande avtaletåtertagande LTmaskinens ettatt var av-
köp inte uttryck-avtalmålet ostridigtbetalningsköp. I att omvar

förts vaddiskussioneröverenskommits ingaochligen att om som
dethävdade dockslut. LTmed maskinen vid avtaletsskeskulle att
vidäganderättskulle förvärvaoch avsikten hansjälvklartvarit att

återläm-föreskrifterleasingavtaletsleasingtidens slut och att om
Sammanträffan-vidhadeskulle gälla. Enligt LTnande inte ettman

hyrts3 utmätning TVrördeRättsfallet NJA 1976 134 ut menen somavs.
hadeavtaletunder påståendeskulderför hyrestagarensändå utmätts att

hyresavtalet blivit köp.visatansågs intetill köp. I HDomvandlats ettatt
begränsadprövningeneftersomi sammanhanget,saknar intresseFallet var
fortfaran-utmätningenvidpåståendet hanuthyraren styrktfrågantill attom

besittningspresumtionen idärmed upphävtuthyrare ochstodde nu-som
Millqvist1983 169,Hessler i SvJTJfr4 kap. 18 § UB.varande t.ex. s.s.

kontrakt 438 11.ochMöller, Konkurs89 och nots.
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diskuterat under vilkade hos LG former LT skulle kunna ha kvar
maskinen efter bolagets konkurs. Ett leasingavtal hade lagts fram-
för honom och han hade känt sig pressad skriva på. Det hadeatt
inte varit tal skillnaden mellan leasing och avbetalningsköpom men
LT hade förstått det leasingavtal han undertecknade. LGatt ettvar

det branschpraxis vid avtalstidens slut frågaratt attuppgav var man
denneleasetagaren vill köpa objektet, vilket i de flesta fallom

brukade tillleda köp. Om köp inte hade kommit till stånd i det
fallet,aktuella och LT inte velat lämna tillbaka maskinen, hade LT

antagligen erbjudits förlänga leasingavtalet för år i sänderatt ett
kraftigt reducerad avgift. framhöllHovrätten LT:smot atten om-

skulder till LG vid leasingavtalets ingående beaktades, utred-gav s
förningen inte stöd den överenskomna leasingavgiften varitatt

kunde skälig ersättning för brukandetstörre än motsvarasom anses
maskinen. Med hänsyn härtill och på de skäl tingsrätten hadeav

anfört avbetalningsköplagens regler inte tillämpliga. Tingsrättenvar
anfört leasingavtalethade utsade maskinen LG:satt att var egen-

återställasdom och skulle efter leasingtidens slut, det ostridigtatt
inte förekommit några diskusionerhade vad skulle händaom som
med maskinen vid den tidpunkten och omständigheten lease-att att

då vanligtvis köper objektet inte tillräckligt skältagaren attvar
bedöma avtalet avbetalningsköp.ettsom

fallAvtalet innehöll i detta inte någon köpoptionsklausul. Tydligen
kunde leasetagaren inte heller visa köpoption muntligen överens-att
kommits och mindre ömsesidigt bundit sig för köp.än att parterna
Leasingavgiften hade därtill fastställts efter vad LT:s nyttjande beräk-
nades inbringa, och det kalkylerade restvärdet inte obetydligt.var
Med hänsyn till dessa omständigheter kunde inteavtalet gärna anses

nyttjanderättsavtal.änannat ettsom

MD 1991:31 förde KO talan i MarknadsdornstolenI med yrkande
skulle förbjuda bolagMD vid marknadsföringatt ett attom av

hemelektronik video och erbjudaTV s.k. hyrköp, detnär av
utformningen erbjudandet enligt KO framgick det egentligenattav
avsåg kreditköp. En förutsättning för bifall till talan denattvar
påtalade marknadsföringen avsåg kreditköp. I den aktuella annon-

erbjöds konsumenten först hyra objektet under drygt åratt tresen
varefter det kunde köpas för fem kronor. Enligt annonstexten gavs
konsumenten chansen hyra på vanligt och sedan "försättatt en
symbolisk apparaterna". KO hävdade avtals-överta attsumma
formen avsåg kringgå skyddsreglerna i konsumentkreditlagenatt

främst effektiv och lägsta kontantinsats, varför otillbörligräntaom
handling förelåg enligt marknadsföringslagen2 § 1975:1418

konsumenten vilseleddes avtalets rättsliga karaktär.attgenom om
Enligt talade omständigheterna förKO avsikten konsu-att attvar

sedermera skulle förvärva vilken avsikt måstementen varorna,
varit för vid hyrestillfállet. Särskilt fram-parternaanses gemensam
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femlåga beloppet kronor, storlekhölls det anmärkningsvärt vars
avstod från köpa köpknappast någon Attgjorde attatt varan. var

övrigaframgick också tydligt denavsiktbolagets annonstexten,av
iförmedlade fick hög grad ha varitdet intryckoch ansesannonsen

ingå bolaget.beslut avtal medbestämmande för konsumenters att
kringgå konsu-bl.a. dess avsikt inteBolaget invände attatt var

uthyrning, kunde bytasmentkreditlagen, avtalet utatt attvar varan
vissa förutsätt-pågående hyrestid, hyrestagaren underunder att

hyresförhållandet upphöra i förtid,också kunde bringaningar att
andra företag debiterade förinte högre vadhyrorna änatt var

kreditvärdighetskrav ställdes påhyrestider, demotsvarande att som
någon likviditet intevid kreditköp,kunderna desamma attvar som

eftersom allaförekomma vid köp hemelektronikbehövdeheller av
snabbkrediter i formbranschen erbjöd förmedlingiföretag av av

avtalsforrnen enbart positivkontokort, den erbjudnabl.a. att var
med högajämfört med de olägenheterkonsumenternaför rest-

åtgärden redanförekommit vid privatleasing ochvärden att attsom
kunden inte skulle drabbas obe-avtalstillfälletvid attgarantera av

hyrestidens utgång således mycketöverraskningar vidhagliga var
utredningen inte stöd förkonsumentvänlig. MD fann annatatt gav-

nyttjanderättsavtal med options-marknadsföringen avsågän att
främst lagrådets uttalanden i för-Med beaktandebestämmelse. av

ansågs lag intekonsumentkreditlagentillarbetena samma vara
slags avtal.tillämplig detta

bolags mark-förde KO motsvarande talan1991:32MDI mot ett
hushållsmaskiner. anförde väsentligenhyrköp KOnadsföring avav

avgörande, bl.a. med tilläggetgrunder i ovannämndasomsamma
deaktuella till utförandet sådanadet slagetmaskiner attatt varav

lämpar sig lämnas tillbaka. Enligtinstallation inteefter att annon-
bola-den hyrts köpas för tio kronor. Enligtsedankunde varansen

minsta hyrestid tolv månader,erbjudandetinnebarget var-en
ingickhelst kunde avtalet. avtaletIefter kunden säganär som upp

angivnaunder hyrestiden. Detoch servicefri leverans, installation
vilket miss-42 månader,hyrestidlösenpriset gällde efter avomen

vidare felaktigt hus-inte i Dethade attangettstag varannonsen.
kunderna värdesattehyra, ochinte lämpar sighållsmaskiner att

installation ochservice,hyresavtalets fördelar med fri transporter,
hahyreskunder viljaFlertaletmöjligheten modell.bytaatt sas

trygghetmöjlighetvilkenmöjligheten kunna köpaatt var envaran,
tjugouttrycket hyrköp. Baraför kunden. Därför användes procent

förvärva hyres-möjlighetendock utnyttjakunderna attuppgavsav
på skälpå ochavgjorde ärendetobjektet. MD sätt sammasamma-

i MD 1991:31.som

marknadsrättsligabedömningen i dessa hyr-månovisst i vadDet är
finansiell leasing, bl.a. där-vägledande vidköpsmål kan ävenanses

hyresrättsliga inslag härbedömda avtalensdeför flertaletatt av
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finansiell transaktion. I skälMD:sdet frågasaknas och är renom en
någon skillnad.detta skulle Iuttryckligenantyds dock inte göraatt

å andra sidan ganskaciterarlagrådsyttrande MDdet angessom
möjligt inordnagenerellt torde"inte sett"försiktigt det attatt vara g

konsumentkreditlagenköpoptionsklausul under prop.hyresavtal med
gällandeframhölls torde gränsdrag-348. Som1976/772123 ovans.

avsikten med avtaletbedömarningsbestämmelse inte utesluta att man
köpoptionspris. I fallstorleken på utfästbeaktandemed annatav

option kan förleasingavtal medinte ett en som ropas avsynes ens
inte konkret kan visasköp detkunna bedömasnoll kronor omsom

objektet.bundit sig inte återlämnai förvägleasetagaren attatt

vid olikagränsdragningen4.2.3 Den närmare

optionstyper

Några utgångspunkter

följande de likalydandeutgångspunkten i detallmänna ärDen att
konsumentkreditlagen och 1 § tredjestycketi § andrareglerna 3

näringsidkare m.fl. inte tillmätermellanavbetalningsköplagenstycket
sig fåavtal eller deras önskan i avtaletpå sittbeteckning attparternas

betydelse.nyttjanderättsavtal eller köp avgörande Detbedömt ettsom
till skydd,tvingande reglertillämpningenfråga partensär enaavom

skydd reglernaförväg kan avstå från detinte ivarför denne gersom
därför inte heller kunnaskyddade börlagenhonom. Den partenav

köp ellerlåta avtalets karaktäravstå frånbindande verkanmed att av
avtalets innehåll, dvs. de rättigheterefternyttjanderättsavtal avgöras

Motsvarande gäller i principavtalet bestårskyldigheteroch av.som
såsom det sak-tvingande regelsystem,andravid tillämpningen av

skatterättsliga.deträttsliga och
mellan leasing och köp kangränsdragningenvidförstaEtt steg

överenskommitmedprecisera vad attatt parternaatt som menasvara
övergå till dvs. vadobjektet skall leasetagaren,tilläganderätten som

beskaffat föravtals innehållskallkonstituerar köp. Hur ettett vara
ibeskrivna bestämmelsernaföreligga tidigareskall Deköpatt av-

eftersom de idirekt på detta,ingetbetalningsköplagarna svarger
detskall köpköpprincip endast ävenatt ett som omansesanger

skall överföra ägande-avtalethyresavtal. Angivandetkallas attav
ledning i de svår-någoninte hellertill nyttjaren närmarerätten ger
krävs avtalvadeftersom det intebedömda fallen, ettsom avanges

överföra äganderätt.det skallför att anses
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Parternas primära rättigheter och skyldigheter vid köp kan be-
följandeskrivas enligt

Den säljaren har fårätt köpe-parten attena en summa pengar
skillingen med fri förfoganderätt äganderätt han fullgörmot att
sin skyldighet låta köparen få fri förfoganderättatt motparten
äganderätt viss egendomöver varan. Omvänt har köparen då

få med fri förfoganderätträtt han fullgör sinatt mot attvaran
skyldighet betala köpeskillingen.att

Säljaren alltså borgenär för fordran påär köpeskillingen och gäldenär
för skyldigheten medan förhållande gäller föratt utge motsattvaran,
köparens del. Beskrivningen huvudförpliktelser iärparternasav
princip uttömmande. Således köparen inte förpliktadär krävaatt ut

för del kan redan vid köpet avstå från ellerutan över-varan egen
låta denna På motsvaranderätt det givetvis intesätt ärarman.
nödvändigt säljaren själv utnyttjar uppbära köpeskil-att rätten att
lingen. Parterna har med andra ord, i enlighet med allmänna obliga-
tionsrättsliga principer, frihet disponera sina rättigheteröveratt utan

det inverkar avtalets karaktär.att
Äganderätt har i beskrivningen frimed förfogande-översattsovan

vilket inte behöver innebära fårätt, tillgång tillrätt objektet inatten
Bl.a. de gränsdragningskriterier utvecklats inom kom-natura. som

missionsrätten förvisar det köp i vissa situationer kan räckaatt att
ifrågasättaden köparen har tillgodogöra sigrätt köpeobjektetsatt

värde och den ursprunglige inte har kvarägaren något beaktans-att
intresse i objektet eller dess värde,värt följande avsnitt.närmarese

I övrigt det svårtär generellt vadsäga krävs för köpatt attsom
skall föreligga, delvisvilket kan bero svensk civillagstift-attanses
ning saknar övergripande definition köp. köplagenI finnsen av
visserligen regler beskriver förpliktelser och tillrättparternassom
påföljder vid köp lös egendom. Dessa regler emellertid endastärav
normalregler för det fall avtalet eller utbildad partspraxis eller parts-
bindande sedvänja inte Lagen inte hellersäger hurannat. anger

delar den eller vilka dess föreskrifter kan avtalasstora av av som
bort och köp ändå föreligga. Motsvarande gäller i princip föräven

JB:skonsumentköplagen och 4 kap. regler för köp fast egendom.av
I svensk finns vidare inte någonrätt allmän definition hyres-av

avtal. Av främst JBzs föreskrifter för hyra fast egendom framgårav
dock hyresavtal avtal vilketär viss egendom upplåtsatt ett ett genom

4 Jfr Almén, Om köp och byte lös egendom 12 vid ff.42notav s.
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obestämdeller förför viss tidantingenersättning,nyttjandetill mot
uppsägning.tillmedtid rått

avgörandeblir detköpleasing ochmellangränsdragningenVid
avtal skallbetecknat utgöraleasingavtalnormalt ansesett somom

överenskommitsmeningi vidoptionertill demed hänsynköp som
leasingavtaletavtalet.del Attintegreradmindreeller avmerensom

nyttjanderättsavtal kanoptioner,från utgörbortsettsådant, ettsom
i avsnitt 4.2.1slutsatsernaframgårvilketfråga,isällan sättas av

mindresåledeshyresavtalpåkriterierna ärnämndaDe avnyssovan.
köp.ochmellan optionstårfokus gränsenintresse. I

anvisningsoptionefmotsvarandeochköpoptionerSanktionerade

slut harvid avtaletsLToptioner, däravsnittDetta gruppavser en
objektetsnormaltprisförutbestämttillobjektetköpa etträtt att
för helaellerbetalaskyldigochrestvärdekalkylerade är att svara

Somutnyttjar köprätten.intehanprisdettadeleneller större omav
anvisaLT hakan rättför köprättställeteller i atttillalternativ

och förut-uppnåttmellanskillnadpositivsigtillgodogöraochköpare
pris.bestämt

skall havillkordylikafall LTi vilkaFrågan är ansesgenom
objektet.köpaskyldighetochtillagts atträtt

LTavtalet köp ärklart ärdetbörjanTill ärTypfall att omen
för-väljerhanbelopp attlikabetalaskyldig oavsettstortett omatt

köpa objektetdåharLT rättåterlämna det.eller attobjektet attvärva
pris. Att LTöverenskommet ärbetalaskyldigovillkorligenoch attär

eftersombetydelse,självständighar ingenobjektetåterlämnafri att
rättighet jfrfrånavståkanalltidborgenärellerköpare enannanen
skall erläggaLTbeloppkallar detVadavsnitt.föregående parterna

betydelse.likaledesåterlänmande saknarvid
uttryckligenintedär LTavtalockså räknasmåstetypfallTill detta

anvisahan hardär råttobjektetförvärva attsjälvhar rätt att men
LT kaninteinnefattar attoptionsådan annatEnköpare. angesom

köprättrealiteten harihanvarförsig själv,anvisa

avtal leasingavtaletoch derasoch LG5 LTdet följandekallas iParterna
ellerleasingavtaleti frågan ärställningstagandeinnebärdet ett omattutan

köp.
självsåvälsaknardär LT rättavtalräknas att5 typfall bördetta ävenTill

bliharhögstbjuda rätt attsig självanvisa attköpa genomatt mensom
sig positivtillgodogörahahär rättEftersom LTLG. attanvisad antasav
bjuda hurprinciphan ipris, kanförutbestämtuppnått ochmellanskillnad

förutbestämda priset.detbetala LG änbehövahelsthögt attutan mersom
till detta pris.objektetförvärvadärför första rätthar LTReellt attsett
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anvisningsoption brukar inteleasingavtalet innehåller LTNär vara
det förutbestämda priset då för-skyldig själv betala helaprimärt att

pris förutbestämda.någon till lägre detsäljning sker till änettannan
för prisskillnaden. Och objektet inte alls gårdäremotLT omsvarar

anvisade köparen inte för sig, måstesälja, eller den LTgör rättatt
primärt för betalningen innebärallt själv. LT intebetala Att svarar

eftersomartskillnad jämfört med läget vid köp, LT kvarståringen
för betalningen och köpare elleransvarig gäldenärytterst ensom

anvisa fullgöra betalningspresta-penninggäldenär kan attannanannan
förlustinte medför skada för borgenären,tionen detnär t.ex. genom

leasingvillkorens rättsverkningarbeskrivnakvittningsrätt. De närav
utlöses köpareinte köpa vidare desammaväljerLT är näratt som en

och säljaren därför häver, täcknings-eller vill fullgöra köpetinte kan
skadestånd med prisskillnaden. Enligt leasing-kräversäljer och

visserligen inte kvarstå vid avtalet ochhar LGvillkoren även rätt att
finns vid köp inte avtalats,fullgörelse, vilkenkräva rätt annatom se

den särskilda avbeställningsrätten iförsta stycket köplagen. Av52 §
jfr Konsumentköplagen, avtals-andra stycket lag 37 §52 § samma

och det kontraktuella skadeståndets funktionfriheten denna punkt
följer emellertid, köp föreliggerfullgörelsesurrogat ävenatt ettsom

hålla fast vid köpet får nöja sig medinte hardå säljaren rätt utanatt
skadestånd. sagda gäller vid avbetalningsköp,hävning och Det även

tvingande gränsdragningsregel talaravbetalningsköplagarnasoch mot
för skall föreligga avtalet harskulle köpdet krävas närattatt mer

leasingavtal.formen ettav
betalningsskyldighet bestämt till iandra fall kan LT:sI ettvara

viss förutbestämt prisangivet belopp elleravtalet procentsatsen av
fall väljer åter-avsnitt 22.13 ovan. För det LTexempel ise att

skillnadskyldig betala detta belopp. Enobjektet hanlämna är att
föregående styckefall diskuterades i LT:sjämfört med det är attsom

% det förutbestämdahär inte uppgår till 100betalningsansvar av
Även% på detta kon-regel därav.priset, 75-95 sättettutan som

bedöma köp den ersättningavtal torde ettattstruerat vara som om
återlämnande avsedd såsomhar betala vidLT är att, ettattsom

påtryck-skadestånd, fungera sanktion ochstandardiserat ettsom en
återlämna objektet.för skall förmås inte Dettaningsmedel LT attatt
den klart överstiger denfrämst då ersättningen så höggäller är att

föreligga mellan det förutbestämdakan förväntasskillnad som
marknadspris vid den tidpunkt då optio-optionspriset och objektets

100-procentig säkerhet för-inte med kan ikan Attutövas. mannen
kommer bära hela för det förutbe-bedöma LTväg att ansvaretom

någon del kommer falla på kan intestämda priset eller LG,att anses
köp. Motsvarande ovisshet föreliggerhindra avtalet bedömsatt som
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varaktigt köpförhållande där avtalat borti 52 §även parternaett
överenskommit skadeståndstycket köplagen, inteförsta ettom som

föreliggertill köpeskillingen och osäkerhet objektetsuppgår om
andrahandsvärde.framtida

Typfall 2. vissa avtal har LT vid avtalstidens slut inteI rätt att
anvisa sig själv köpare. Objektet skallobjektet ellerköpa att som

anvisa köpare. Liksomemellertid säljas, varvid LT har rätt att annan
till positiv och för negativ skillnadtypfall har LTi 1 rätt svarar

uppnått och förutbestämt pris.mellan
förmånenanvisningsrätten och ochfall har LT,I detta genom av

värdeändring, förfoganderätt och ekonomiskför objektetsansvaret en
förelåg i föregående fall.likvärdig med denposition är somsom

anvisar köpare blir densamma LTInnebörden LTatt som omav
priset och sedan förobjektet till det förutbestämdasjälv förvärvat

inte formelltvidare. kan visserligenräkning sålt det LT genomegen
förfoganderätt till objektet in LTförvärv skaffa sig natura,eget men

objektet.för förvärva Genomförfoganderätthar rättenöver attannan
och det likgiltigt föringår i denna LT:s LGobjektet rätt, äratt vem

erhållit full betalning frånobjektet efter LGövertar att annansom
uttryckligenmåste detta jämställas med LTeller LT,köpare att

Eftersom dessutom för dettill objektet. LTerhållit köprätt attsvarar
får avtalet därmed från börjanförutbestämda priset betalas anses

köp.utgöra ett
kriteriernaköp stöds föravtalet i detta fallAtt ävenutgör ett av

mellan avtal försäljnings-sakrättsliga gränsdragningenden om
Analogtförsäljning i fast räkning. med detoch avtalkommission om

avgörande här försäljningen till tredjeaktuella leasingfallet detär om
kommissionärens/för kommittentens/huvudmannens ellerskerman

innebörden rekvisitet "förräkning.mellamnannens Den närmare av
sakrättslig mening har ingående analyseratsräkning" i avannans

ff, jfr Hâstad,Kommissionslagskommittén SOU 1988:63 51s.
avgörande enligt kommitténprincipielltSakrätt 145. Det är atts.

verkligt intresse mellanmannenshuvudmannen HM har ett av
föreliggerförsäljningsansträngningar. När sådant intresseMM:s ett

alla omständig-efter sammanvägning relevantafår avgöras aven
väsentligaste returrätt/HM:s returrisk och HM:sMM:sheter. De är

har HM enligt avtalet står riskenresultatintresse. MM returrätt när
försäljning. står returrisk det föreliggerför utebliven HM när även

risk för brukbeaktansvärd reell HM MM gör returrätten.att aven
intresse vilka villkor, främstresultatintresse HM:sMed avses av

försäljning. Kommittén kommer iuppnår vid sinvilket pris, MM
tillräckligt för kommission i sakrätts-fram till det inteanalysen äratt

bl.a. därför avsevärd straff-mening MM harlig returrätt, attatt en
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inteavgift samtidigt kan ha avtalats eller HM står någon reell risk av
orsak, och inte heller nödvändig betingelsereturrätt äratt enannan

kommission. Motsvarande slutsatser dras beträffande resultat-för
Kommittén framhåller det vid sammanvägning däre-intresset. att en

alltid torde krävas antingen avtalad och beaktansvärdreturrättmot en
returrisk eller kvalificerat HM:s resultatintresse Omse 55.ett s.
båda dessa föreligger, kan kraven returrisken ochmoment

mildras.resultatintresset
föreslogs kodiñeratsålunda beskrivna rättsläget i följandeDet

andra stycke 48 §.bestämmelses

till kommissionären för försäljning förbehållenlämnasVara ärsom
framför kommissionärens borgenärer.huvudmannen

gäller inte, risken för kommissionärenstycketFörsta attom
framstod obetydlig vid leveransen ochskulle återlämna varan som

har obetydligt intresse vilkahuvudmannen dessutom endastett av
uppnås i avtalet med tredjevillkor som man.

stå obetydlig returrisk eller haskall såledesHM än änetten mer mer
för erkännas sakrättsligobetydligt resultatintresse Attägare.att som

obetydlig" specialmotiveringenframstod i kunna"risken sägssom
starktinte har enligt avtalet, MM harbero MM returrätt attatt en

sig på"avtalad eller HM "kan känna säkerbeskuren returrätt rättatt
därförutnyttja denna det be-MM inte kommer rätt,att t.ex. attatt

skall betala HM klart understiger marknads-lopp MM varanssom
sammanvägda bedömningen skall i princip, liksom de legepris. Den

har verkligtsikte på HM intresse MM:slata, avgöraatt ettta om av
260avtal med tredje s.man

"fördessa kriterier på räkning" de aktuellaTillämpas annans
det uppenbart försäljningen objektet vidleasingvillkoren, är att av

räkning.avtalstidens slut till fullo sker för LT:s och inte LG:s LG
ord inte kvar något ägarintresse i objektet. För LGhar med andra

säljas,betydelse och till vilket pris objektet kansaknar det om
står försäljningen och dessutom får helaeftersom LT hela risken på

till högre pris det förutbestämda.förmånen denna kan ske änattav
har säkerhetsintresse försäljnings-sak LGEn är ett attattannan av

minst förutbestämda priset och försäljningskost-priset täcker det
eftersom minskar LG:s kreditrisk. avgörande inaderna, detta Det

sammanhang emellertid affärsrisken och inte kreditrisken,detta är
relaterad till tilleftersom kreditrisken inte avtalets karaktärär utan

förpliktelser.förmåga fullgöra sinaattmotpartens
Tilläggas kan avbetalningsköplagarnas regler köparens rättatt om

återtagande tillämpasförtidsbetalning och avräkning vid kantill om
till sigvanligt avtal där köparen inte har lösapå rättsätt även att
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försäljningsöverskott.utfå Enharinobjektet rätt ettattnatura men
skydd i säljarens konkurs enligt kommis-harköparessådan rätt även

principer.7sionsrättsliga
föråtar sig fullt betalningsansvardenVidare kan det antas att som

erlagts, varförvill det betalningennormalt ocksåobjekt närövertaett
vidare kanköpare inteutesluter LTavtal utanett presu-somsom

avtalsavsikt. Att LG bundit sigför reellauttryck parternasmeras ge
syftetypiskt inte havid avtalets slut kansälja änsett annat attatt

objektet. Varför skulle LGför köpadörren LTlämna öppen att
förkunna disponera objektetmöjligheten återavstå från attannars

förmindre attraktivt LTsamtidigt avtaleträkning och göraegen
kan ligga i LG:sbundenhet säljahävdasdetta kanMot attatt en

åtagandeligger i tredjeriskspridningdenintresse manssomgenom
i frågapriset: kan solvensförutbestämda LT:sbetala det sättasatt

för LG:s restfordrananbud borgentredjefungerar som enmans

och7 säljer objektetäganderätt bara LGrealisera sinLT kanAtt attgenom
bundit sigkontraktuelltövervärde innebär LTredovisar eventuellt attatt

Jämlikt 47 § kommissions-bara på dettaobjektetekonomisk sätt.nytta av
varvid inte skyldigvid konkurs, LTdock uppdraget LG:s ärupphörlagen

boet å sin sida inte bundetför hans räkning ochsälja objektetlåta boetatt
skulle kräva det. Att LT inteförsäljningsuppdraget LT ärfullgöraatt om

betyder LT intekonkursbo sälja objektetlåta LG:s även ärskyldig attatt
fåtteftersom LG inteobjektet till konkursboet,âterlämnaskyldig att annan
mellanräkning. kan då väljasälja det för LT:s LTtill objektet änrätt attatt

skall kunnabehövas för LTobjektet. kanbehålla och sälja Det attsenare
inteblir detrestskulden till konkursboet. Sammantaget strängterlägga taget

eftersom konkursboet inte harsakrättsliga regler,tillämpafråga att ensom
stycket kom-objektet jfr 53 § förstaobligationsrättsligt ägaranspråkett

missionslagen.
blir detobjektet då LG går i konkurs. Hurgäller då LT inneharsagdaDet

försäljning härtill för Avenföre konkursen återlämnats LGobjektetom
inte behöverkonkursen, varvid LTgivetvis pä grundupphör uppdraget av

inte haderäkning. Och eftersom LGobjektet för hanslåta boet sälja annan
konkursbo haräkning, LG:ssälja det för LT:still objekteträtt än att synes

så kräver, varvid boet dock hartill denneobjektet LTlämna utatt om
jfrförutbestämda priset, 31 § kom-objektet till säkerhet för detipanträtt

missionslagen.
kan denneingått köpeavtal med tredjeföre konkursenOm LG man, sepa-

avtalsenligt. Såväl härhan betalarobjektet LG:s konkursbo mot attrera ur
torde tidigaretill tredje före konkursen LT:sdå objektet traderats mansom

för LGåterlämnande skett baratill objektet, plus LT:sägarskap attatt
tillmedföra har separationsrättobjektet i kommission, LTskulle sälja att

tredje överstiger det LTköpeskillingsfordringendelden avman somav
stycket kommissionslagenoch 58 § förstapriset, 53 57 §garanterade se

inte erkänns199 f och 205 Om LT ägarejfr 1988:63SOU som enss.
får bevakaseparationsrättobligationsrättsligt, har däremot inteLT utan en

eventuellt övervärde.konkursfordran på
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effekt kan dock uppnås redanför positivaLGLT. Denna attgenom
sälja objektet och behållavälja mellanförbehåller sighan rätt att att

efter värdering.det
typfallet räknas sådana avtal, därbehandlade kanTill det ävennu

fall vid avtalstidensi detta LGvillkoren desammaär attutomsom
efter värdering och avräkning.behålla objektet LTslut har rätt att
bär hela risken objektets värde-hela förmånen ochhar häräven av
både och LG:s synvinkelunder avtalstiden. Ur LT:sutveckling är

med LG säljer ellerlikgiltigt avtalet slutarekonomisktdet attom
värderingenförutsättning objektet vidobjektet, underbehåller att

vidförsäljningsvärde. skyldighetkorrekt LG:såsätts att utge ettett
då täcka säljaöverskott kan hanvärderingen uppkommet attgenom

underskottpris, och LG:s LT utkrävatillobjektet rätt att avsamma
det åsattasälja objektet till bättre prisLG inte kan änuppvägs attav

mellanavbetalningsköpreglernas synpunkt skillnadenFrånvärdet. är
likaledes ovidkommande. Dessa reglervärderingförsäljning och

skydda amortering skapat ochtillsyftar främst att ett genom
i princip föreligger såi objektet, vilket intresserealiserbart intresse

sig förmånennågot tillgodogörabetalaren har sätträtt attsnart av
avtalstidens Med avseende påmarknadsvärde vid slut.objektets

ändamålsenligt betrakta detdet såledesavbetalningsköplagarna är att
gäller detta också generellt,köp. Möjligenavtaletaktuella ettsom

kan knappastnågot säkert ges.svarmen

säljoptionerSanktionerade

intei leasingavtal LG harsäljoption innebär rättEn ett att menren
alltså skyldig för-objektet till LT, vilkenskyldighet sälja är attatt

till förut-så påkallar. Endast säljoptionerobjektet LGvärva om
objektets kalkylerade restvärde, härpris, normalt ärbestämt av

litekan avtal med säljoption likautgångspunktintresse. Som som
inte innebärköp, eftersom avtaletköpoption betraktasavtal med som

risken för LGbundenhet för Blotta LTömsesidig attparterna.en
för skall ha köpt.inte tillräckligt LTpåkalla köpskall är att anses

till bättre prissälja objektet hållsig LG kanVisar det annat ettatt
riskpremie kanoptionspriset plus den LTförutbestämdadetän som

vinst inte säljaställa optionen LGför gör attut att utantas ta en
försäkrar siginnebär säljoptionen LGOmvänt störretill LT. motatt

kalkylerat.värdeminskning än
visaskan köpsäljoption i princip inteavtal medAtt anses somren

avräkningsregler inte LTavbetalningsköplagarnasbl.a. att passar.av
fördelningsäljoptionensavräkning, bakgrundvid sådanborde mot av

värdeutveckling, tillgodoräknas detobjektetsoch riskförmån avav
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objektets försäljningsvärde.förutbestämda priset och LG En tillämp-
lederning avbetalningsköpreglerna dock till Inte hellermotsatsen.av

säljoptionvid konkurs kan leasingavtal med behandlasLG:s ren
regler gäller för köp, eftersom LG:s konkursbo harenligt de som

LG välja mellan sälja objektet till LT eller tillrätt att attsamma som
förtredje Någon egentlig separationsrätt LT kommer därmedman.

inte i fråga.
dock leasingavtal med säljoption i frågavissa fall kanI sättas som

nyttjanderättsavtal. fall då säljoptionen sanktionerad påEtt är är
motsvarande beskrivits beträffande köpoption. Ensätt som ovan

för handenverklig option kan således inte LG har attanses vara om
avsevärd ersättning eller straffavgift han inte säljer tillbetala omen

föreligga främst då den betingade ersättningen såbör härLT. Köp är
marginal kan förväntas överstiga skillnadenhög den med mellanatt

förutbestämdaobjektets marknadsvärde och det priset då optionen
sälja till någon då intekan LG:s kan be-utövas. rätt att annan anses

åtagit skyldighetaktansvärd samtidigt LT sig betala det förut-attsom
bestämda priset. principiella regeln bör här köp före-Den attvara

den betingade ersättningen fungerar skadestånd vidligger ettom som
avtalsbrott.

avräkningsvillkorAnvisningsoptioner med andra

anvisnings-leasingmarknaden förekommer andraPå även typer av
och avräkningsvillkor de tidigare beskrivna. Ett fall objektetän är att

skall återlämnas för säljas och dåvid avtalstidens slut LTatt att
uppnått och förutbestämtför negativ skillnad mellan pris mensvarar

har till motsvarande positiv skillnad då försäljningLT bararättatt
till själv har anvisat. Eftersom anvisnings-sker köpare LTen som en

likvärdig med köprätt anvisaren tillhar eventuellträtt är när rätten
föröverskott på anvisningen, och LT här generellt underskott,svarar

bör dessa villkor föranleda köp föreligger i enlighet med typfall 2att
nästföregående avsnitt.i
Annorlunda blir bedömningen i fall där aldrig har tillLT rätt

positiv skillnad mellan uppnått och förutbestämt pris vid försäljning
till tredje för negativ skillnad. villkorSådana inne-man men svarar

fördelning förmån riskbär och objektets värdeutveck-samma av av
avtal med säljoption. Villkoren innebär såledesling ren LGattsom

värdeuppgång står förtillförsäkrad medan LT risken värdened-är
Avtalet bör också bedömas på motsvarande avtalgång. medsätt som

Jämlikt det kommissionsrättsligasäljoption, se ovan. resonemang
försäljningen i detta fallförts kan även sägas att ut-ovan somsom

för räkning, eftersomgångspunkt måste ske LG:s LG har ettanses
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intresse högt restvärde objektet. börbetydande Detta räckaettav
LT står restvärderisken.för LG skall ävenägareatt omanses som

förekomma villkorleasingavtal kan givetvis fördelarI även somI
risken objektets värdeutveckling på såförmånen och omvänt sätt,av

försäljning eller försäljningsvärdering har förmånenvidLTatt av
negativpositiv och LG står risken för skillnad mellan det pris som

förutbestämda priset. Sådana villkor ekono-erhålls och det motsvarar
med köpoptionsrätt för LT och kan således i principmiskt ett-avtal1

köp. Anläggs kommissionsperspektivet kaninte betraktas sägasf som
i betydande restvärderisk, vilket motiverar försälj-LG står attatt en

för räkning har förmånenbör ske LG:s LTningen ävenanses om av
uppnås överstiger det förutbestämda.försäljningsprisdetatt som
avräkningsvillkor enligt vilka bådaSlutligen kan förekomma parter

och/eller negativ skillnad mellan uppnått och förut-del i positivharg
s försäljningspris vid leasingförhållandets slut. Avtalet kan ibestämt
l ekonomisk bindning då innefatta såvälfråga sägas moment avom

säljoption. Exempelvis kan villkoren föreskrivaköpoption attsom
% försäljningsöverskott ochskall erhålla 25 LT förLG ettav svara

jfr liknande villkor% motsvarande underskott i tysk90 ettav
leasingpraxis, avsnitt 8.3.1 nedan. bedömningen dylika fallFör av

gränsdragning mellan för-tidigare nämnda kriterierna fördesynes
säljningskommission och överlåtelse särskilt väl avpassade.vara

fårinnebär frågan avtalet leasing eller köpDetta är avgörasatt om
samlad bedömning LG kan ha kvar något verk-efter ansesav omen

i objektet. sådant intresse bör normaltligt ägarintresse Ett anses
restvärderisken ellerföreligga då LG antingen står hela har hela

visar ha högre restvärde kalkyle-förmånen objektet sig änettattav
har del i dylik förmån och risk, såsom ifall där bådaI parterrat.

blir bedömningen något svårare. berornyssnämnda exempel, Detta
ekonomiska risken och förmånen ofta intepå den reellabl.a. att

avtalade risken och förmånen, främst därför detden attmotsvarar
restvärdet väsentligt högreförutbestämda priset det avtalade satts

vad objektet då optionen kanväsentligt lägreeller vårtän antas vara
förväntade reella restvärdet. Jag återkommer till frågan idetutövas

avsnitt. Sist diskuterade villkor torde sällsynta i Sverige.nästa vara

lågtsäljoptioner till mycket respektive mycket högt prisKöp- och

kan leasingavtal med köpoptionsrätt för ochtidigare LTSom nämnts
för vid civilrättslig bedömningleasingavtal med säljoptionsrätt LG en

eftersom dessa avtal förpliktarprincip inte köpeavtal,i anses som
framhållits fårsälja respektive köpa. Sombara parten att ovanena

säljoption i vissa fall i reali-formell köp- ellerdock avtal med anses
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då optionen försettsbindning. Ett fallömsesidiginnefatta ärteten en
skadestånd eller på-sanktionrättsligmed motsvarar annansomen

medför vid köpoption denSanktionenvid avtalsbrott.följd att rest-
på sigaffärsrisk LG ställaprisfallsrisk,värderisk atttar genomsom

Eftersom köpoption alltid innebärtillbaka på LT.optionen försut en
objektetssig förmånenkan tillgodogöraoptionshavaren attatt av

medför avtalet då helhetblir högremarknadsvärde än väntat, attsom
intresse i objektet LTekonomisktallt beaktansvärt ägshela eller av

ikan realisera intressetEftersom dessutomLG. LToch inte pengar,
identisk med köpets. Sammafunktionekonomiskablir avtalets men

säljoption sanktioneras.uppkommerförhållandespegelvända när en
ekonomiskt ochöverföra allt beaktansvärtEtt sätt attannat rea-

det förutbestämdaLTobjektetliserbart intresse är sättaattav
avviker frånså det väsentligtrestvärdetavtaladepriset det att

tidpunkt optionen kanmarknadsvärde vid denberäknadeobjektets
vid säljoption högt.priset lågt och An-köpoptionVid sättsutövas.

gränsdragningsfråganprincipiella påmotsvarandehärläggs somsyn
har kvaravgörande frågan LGfall, bör denangivnai vara omovan
prissätt-objektet eller hanägarintresse inågot verkligt om genom

intresse. dennaavhänt sig sådant Omfår hapå optionenningen anses
inkonsekvens i be-svårmotiveraduppkommeranläggsinte ensyn

funktion.ekonomiskt utfall ochmed identisktfalldömningen av
sälja bil tillslut harLG vid avtaletssålunda rättAntag attatt en

säkra på mark-tämligenkr ochför 100.000LT är attatt parterna
30.000 kr.inte överstigatidpunkt kommernadsvärdet vid attsamma

bilen, efter-ha köptmin mening redanbör enligtså fall LTI anses
prissälja bilen till bättreLG skulle kunnaförutsikterna ettattsom

varvidavtalet ingicks, LGbeaktansvärdainte100.000 kr närän var
formella intressehansnågot reellt intresseinte har motsvarar avsom

Även skulle visa sigbilen förmodanrestvärde.högt motett varaom
detta ointressantvid avtalets slut80.000 krvärd så mycket ärsom

Annorlunda blir detfå 100.000 kr LT.eftersom han kanför LG, av
tillomständigheter i övrigt,vidoptionspriset, satts ex-sammaom

från möjlig-inte kunna bortsetordeempelvis 40.000 kr. Här man
varvid LGbli 55.000 kr,restvärde kan visa sigbilens-heten t.ex.att

någonpå sälja till LTbeaktansvärd vinst änkan göra att annanen
försäljningskostnader inte kaneventuella vård- ochäven somom

medräknas.övervältras LT
dåförhållande gäller avtalet LTspegelvändaMotsvarande germen

understiger objektetsobjekt för prisköpa avsevärträtt ettettatt som
tidpunkt optionen kan Denvid denmarknadsvärde utövas.beräknade

utfärdar köpoptionpå dennormalt läggsprisfallsrisk som ensom
lågt detpriset sådet avtaladepå LG, eftersomdå inte ärläggs att
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objektet.förvärvainteaktuellt för LTbliförväntasaldrig kan att
värdeutveck-objektetsbeaktansvärd riskallförmånenSåväl avsom
köp.avtalet börvarförLT,därmedliggerling anses som

för LGägarintressebristandefallklaraendastkanTilläggas att av
uppskattningeneftersomföreligga,köpföranledabör avatt anses

till främstmed hänsynosäkervärde kanframtidaobjektets vara
och avtals-instabilitetmarknadensaktuelladenkaraktär,objektets

sin form,enlighet medisåledes,avtaletdubio börlängd. Intidens
Riskenoch 260.601988:63jfr SOUleasingavtalett s.somanses

därmedköp börgrunder bedömsleasingavtal lösaför varasomatt
tillgodosett.förutsebarhetrimligoch intressetliten av.

kombinerade medanvisningsoptionerochKöp-
förlängningsvillkor

leasingavtalvarkenframgår4.2.1avsnitti attslutsatsernaAv ovan
förlängningsrättmedleasingavtalellerför LTförlängningsrättmed
civilrätt. DettagällandeenligtköpeavtalbedömasLG kanför som
kanoptioner inteleasingavtalmedi linjeligger utan somatt anses

avtaletinnebördenekonomiskaallmänna mot-denköp även avom
ståndpunktengrundasförhållande kan ettvilket attköpets,svarar

ellerförrför köparenmöjlighetinnefattamåste attköp senareen
objektet.isitt intresserealisera

anvisningsoptionerochköp-ovanligtinteavtalspraxis detI är att
kanFörlängningenförlängningsvillkor.medkombineraspå olika sätt

dåsanktionellervalmöjlighet för LTytterligaretjäna som enensom
för LTFörekomsten rättanvisar köpare.ellerköperinteLT av en

återlänmandeelleranvisningför köp,ställetiförlängningväljaatt
förläng-Så längeföreligga.inte kanköpmedföratorde att anses

för-skyldigaldrighanför LTstår är attningsmöjligheten öppen
kanbeloppförellerbetalaellerobjektet ett somvärva att svara

Även skallförlängningshyranhelaköpeskilling.betraktas omensom
torde detköpoptionsprisethögoch likai förskottbetalas är som

vissnyttja underförersättning rättfråga attsåledes enomvara
förlängningstiden inteefterförutsättning LTunderytterligare tid, att

fåtthaLG efterellerförfoganderättfriobjektet med attfår överta
objektet.kontrollensläpperförskottshyran av

innebär LTvillkor ärfå bedömastordemotsvarande attPå sätt som
intepriset LTförutbestämdatill detavtaletförlängaskyldig omatt

fungerarVisserligenpris.tillanvisar köpareellerköper samma
sanktionensanktion LT,slagshärförlängningen mot mensom en

värde,dessellertill objektetförfoganderättfårinte LTinnebär att
får fort-LTskadestånd,får betalaLTheller attoch inte utanettatt,.
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nyttja. Att avtalet i detta fall inte kan betraktassätta köpatt ettsom
kan konsekvens leasingavtal optioner inte kanatt utanses som en av

köp avtalstiden objektetsäven hela ekono-motsvararanses som om
miska livslängd och leasingavgifterna innefattar full amortering av
kontantpriset.

4.3 Allmänt 36 § avtalslagen finansiellochom

leasing

lagmotiven4.3.1 Riktlinjer i lagen och

36 § avtalslagen lyder:

Avtalsvillkor får jämkas eller lämnas avseende, villkoretutan om
oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheternaär vid

avtalets tillkomst, inträffade förhållanden och omständig-senare
heterna i övrigt. Har villkoret sådan betydelse för avtalet detatt
icke skäligen kan krävas detta i övrigt skall gälla med oför-att
ändrat innehåll, får avtalet jämkas i hänseende eller iäven annat

helhetsin lämnas avseende.utan
Vid prövning enligt första stycket skall särskild hänsyn tilltagas

behovet skydd för den i egenskap konsument eller eljestav som av
intager underlägsen ställning i avtalsförhållandet.en

och andra styckenaFörsta motsvarande tillämpning i frågaäga
villkor vid rättshandling avtal.änom annan

Generalklausulen således i första hand inriktadär prövaatt ettom
visst avtalsvillkor oskäligt. Prövningen skall, enligtär upprepade
uttalanden i propositionen till 36 grundas helhetsbedömningen

andra delar avtalet och omständigheterna i det enskildaav av av
fallet. Detta hindrar inte visst villkor kan stämplas oskä-att ett som
ligt i sig, dvs. oacceptabelt under alla förhållanden. I propositionen

vissa allmänna riktlinjer till ledning för tillämpningen, i huvud-ges
sak enligt följande prop. 118 ff, jfr Grönfors, Avtalslagen 179s. s.
ff.

Av betydelse i första hand innehållet i det avtalsvillkorär harsom
ifrågasätts. Bedömningen blir dock många gånger beroende hurav

8 Se för det följande främst 1975/76:81 nedan prop. 100 ff, jfrprop. s.
utredningsbetänkandet SOU 1974:83 Generalklausul i fönnögenhetsrätten,
Grönfors, Avtalslagen 173 ff, Bemitz, Standardavtalsrätt ff,75 den-s. s.

Festskrifti till Sveriges Advokatsamfund 107 ff, Millqvist 66samme s. s.
ff, Hellner i Festskrift till Braakhus 214 217 f och f225 Dssamts.
1994:29 Oskäliga avtalsvillkor främst 18 ff.m.m., s.
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uppenbart missgymiarvillkorutformat. Etti övrigtavtalet är ensom

j därför dengodtagbartfalli konkretsåledeskan attettpart anses
l andra avseenden.fördelar ikompenserasmissgynnade parten genom

grund sittunderkännaskanavtalsvillkorexempel påSom avsom
beslutanderättvillkorbl.a.innehåll partennämns ensamsom ger ena

ensidigtprisklausuler rättfråga ochvissi parten attger enasomen
Skälen förprishöjning.motiverarinträffade förändringaravgöra om

finns i for-villkoretsärskilt starkafalli sådanajämkning ettär om
Angivnaöverlägsenutarbetatsharmulär typpart. avenavsom
tillkommit eftervillkoretgodtassidanå andravillkor kan t.ex. om

den miss-jämställdamellanöverväganden attparter utannoggranna
eller liknande.tvångssituationsig ibefunnitgynnade en

grund avtalets inne-pådär jämkningsituationerAndra typer avav
råderfall där detriktlinjernaenligti frågakomma etthåll kan är
givetvisinnebärförmåner. Dettamissförhållande mellan parternas

rättvisinnebäravtal inteallaskall skejämkninginte enatt somav
däraffärsförhållandeninte ispecielltmellanavvägning parterna, rena

bådafrån ellerofta ingårrisktagandemedvetetmåttvisst enaett av
så rimlignågotvidare krävasbör närsida. Det propor-parternas en

oväsentligtbegåttpåföljd.och Omavtalsbrottmellan part etttion en
förbeaktansvärd skadanågonmedförinteavtalsbrott merasom

godtagbartinte i allmänhetsålundadetkan attmotparten, anses
vite ellerkrav på högtgrund för hävning,avtalsbrottet åberopas som

liknande.
vid avtaletsomständigheternatillskall hänsynEnligt lagtexten tas

överrasknings-beaktas bl.a. använtkantillkomst. Här partom en
metoderotillbörligaellerförhandlingslägetmissbruktaktik, annat av

eller omedvetetmedvetetsigdetövrigt, röri ettoavsett omom
i frågasåledes kommaJämkning kan ävenutnyttjande. partom en

goduppgifter ioriktigalämnathar tro.
olikasambandet mellanbeaktavidareriktlinjerna måsteEnligt man

ingåtts mellanflera avtalhandavtal, i första parter,när mensamma
fleratvâ elleringått avtal medsamtidigtockså motparter.när parten

sammankoppladedirektinteavtalengäller ärDetta även menom
varandra.ändå beroende av

till ståndfå36 § störresyfte med dendirekt uttalatEtt attvarnya
särskilt iförhållanden,ändradeavtalsvillkor vidjämkamöjlighet att

medhängertillsvidareavtal. Dettaochlångvariga avtal samman
dettakonsekvenseravtalsöverblicka närmöjligheter ettattparternas

förut-harspeciellt konsumenter sämreframhållsmotiveningås. I att
kankonsekvenseröverblicka denäringsidkaresättningar än att som

överenskom-träffatdäri fallOchavtal.följa även parternaettav
beaktas i vadhändelser, böroförutseddavidriskfördelningmelse om
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tagit på sigmån den har för sådana händelser ipart ansvaretsom
egenskap konsument eller intar underlägsen ställning.annarsav en

bundenhetfrågan näringsidkares sin praxis,I uttalarav egenom
departementschefen följande 120prop. s.

min del jag liksom utredningen näringsidkare"För attanser en
normalt bör bunden sin praxis. Om han underlåter attegenvara av

praxis förhållande tilltillämpa denna i viss och i stället görparten
avtalsvillkor, bör alltsågällande jämkning kunna ske.strängareett

omständigheternaKlart å andra sidan i det särskilda falletär att
fårfallet kan sådana det godtagbart närings-att attansesvara en

idkare går ifrån praxis. Det sålunda uppenbartgenerös år atten en
inte bör bli fri från skyldigheten betala för-försäkringstagare att

därför försäkringsbolagetfallen försäkringspremie kostnads-att av
skäl brukar underlåta driva in obetalda premier. Aven detnäratt

sanktionsbestämmelser kan det fullt skäligtgäller att partvara en
normalt underlåter gällande sådan bestämmelsegöraatt ensom

föråberopar den i visst fall, kräva ersättning förett t.ex. att ut
kontraktsbrott frånkostnader har vållats motpartenssom genom

Bedömningen situationer detta slag blir alltsåsida. i storav av
utsträckning beroende omständigheterna i det särskilda fallet.av

skäl förPåpekas bör emellertid de talar jämkningatt attsom e.
avviker frånskall kunna ske näringsidkare vedertagen praxisnär en

sig gällande, han åberopari särskilt hög grad striktgör om en
villkor i förhållande tilltillämpning visst avtalspartett motav en

tidigare har tillämpat praxis.vilken han generösen mer
jag har möjligheten tillämpa generalklausulenVad isagt attom

får givetvis särskild betydelseangivna fall andra skälävenomnu
åsidosättande, villkortalar för jämkning eller lämnart.ex. att ett

för den överlägsna skön eller villkorstort utrymme partens att ett
standardformulärförekommer i har tillämpats schablon-ett som
ha varit föremål för överläggningarmässigt närmareutan att

mellan parterna."

bakgrund bl.a. dessa uttalanden har 36 § här riktarMot sagts attav
skriva hårdaudden tekniken och heltäckande standardvillkormot att

normalt tillämpas mjukt det företag uppställtattgenomsom som
villkoret visar kulans, dvs. medger avtalstillämpning,generösen men

finns i det befinns lämpligt Bernitz, Standardavtals-närsom reserv
Grundtanken således med85. underlägsenrätt är att parts. en

kunna gällande rättsligtställning skall grundade anspråk ochgöra
inte hänvisad till hygglighet och godtycke jfrmotpartensvara

FestskriftHellner, till Brzekhus 215.s.
villkorOskälighet relationsbegrepp. Ett oskäligt måsteär ett vara

oskäligt i förhållande till något, måttstock eller jämförelse-etten
normalt skäligt. Man kan därför det villkorobjekt, är säga ärattsom

medför icke acceptabel avvikelse frånoskäligt, den skäligasom en
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bakgrunddenna kan69. Motjfr Millqvistnormallösningen pro-s.
tvingande och dispositivabetydelsenuttalandenpositionens avom

121-125:rättsregler s.ses
försök gåhindrabl.a. föranvändasGeneralklausulen kan att att

betydelse-propositionenitvingande rättsregler. Detta sägs vararunt
möjligtfall intei mångatill det ärmed hänsynbl.a. attfullt att

gården intesåtvingande lagstiftningenutforma den runt.attatt
kunnatillämpning 36 § börviddomstolarnaframhållsVidare att av
grundtillprinciper liggerochfrån värderingarledninghämta som

i frågatillämpning kan kommalagstiftning. Analogtvingandeför
områdepå visstbestämmelsertvingandefall "dåsådanai ettbl.a.

harde principergrundnärliggande fallomfattar vissainte somav
tillämpningsområdet för special-avgränsningengrund förtilllegat av

Vidare135.jfr SOU 1974:83122,lagstiftningen" prop. angess.s.
ske vidkonsumentskyddslagstütningen kunnatillämpninganalog av

framhållsSärskiltinte konsumenter.mellan är attavtal sompersoner
sådanafall torde hanäringsidkare i vissaolikamellanförhållandet

och konsumenter,näringsidkaremellanförhållandetmed attlikheter
inflytandekonsumentlagstiftningen ävenlåta utövanaturligtdet är att

särskiltsmåföretagarejfr angåendeområdedettautanförpå avtal
tilläggsff. AllmäntAdvokatsamfundet 121Festskrift tillBernitz i s.

deanalys§ förutsätter36tillämpningendock avnoggrannatt enav
bestämmel-tvingandedebegränsningenligger bakomskäl avsom

tillämpningsområde.sernas
oskälighetsbedöm-vidjämförelseobjektetdet primäraEftersom

intereservlösningen, detnormal- eller ärskäligadenbörningen vara
alltidtvingandemed ärrättvillkor överensstämmergivet ettatt som

Någotminimiregel.regeln oftatvingandeden ärskäligt, eftersom en
Enligt proposi-regler.med dispositivadet sigförhållerannorlunda

avvikervillkorbedömningenblirriktlinjertionens ett somomav,
i hurej, beroendeoskäligt ellerbestämmelsedispositiv ärfrån aven

Vidarebestämmelsen.avviker frånvillkoretoch på vadgradhög sätt
123framhålls prop. s.

general-tillämpningenbetydelse förbestämmelsers"Dispositiva av
jämförelse-tjänabestå i de kanallttorde framförklausulen att som

eftersomskäligt,skallvadbedömningenvidobjekt ansessomav
lämpligför vaduttryck ärallmänhet kanide antas som enge

ocksåemellertidkanbestämmelserSådananormalfallet.lösning i
föri ställetbör gällavadbedömningenför ettbetydelsefå somav

åsidosätts.ellerjämkasvillkor som
vilken hänsynövervägandenadebeträffarVad närmare somom

väsentligt anslutai alltkan jagbestämmelserdispositivatillbör tas
utredningen. Jagframförtsharsynpunkterdemig till anseravsom
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sådana dispositivahand bör fästas vidavseende i förstaalltså att
rättspolitiska ställningstagan-uttryck för direktarättsregler gersom

ofta i för-Härvid kan ledning hämtaslagstiftarens sida.frånden
rättspolitiskalagstiftningen. Dentill den aktuellaarbetena vär-

lagstiftningen innebärutläsasibland ocksåkanderingen att enav
tidigare gällde.förhållande till vadändring iklar som

måsteunderstryka den skillnadsammanhangvill i dettaJag som
och affärsförhållanden. Medkonsumentförhållandenmellangöras

remissinstanser harbetänkligheter någradeanledning somav
dispositiva bestäm-uttalanden rörandeutredningensframfört mot

inte fårockså dispositiva reglervill jag betonabetydelsemelsers att
bedömningen vad skallvidså betydelsetillmätas stor ansesav som

tvingande.övergår till blii praktikenskäligt de attatt
bör till disposi-vilken hänsyngällerdetNär avgöra tasatt som

viss omfattning kunnadomstolarna irättsregler bör prövativa om
rättsuppfattning. Som utred-avspegla rådandereglerna kan anses

viss bestämmelseibland tänkasframhållit kan detharningen att en
Skäl kan då finnasrättsuppfattning.för föråldraduttryck attenger

betydelse."mindrebestämmelsentillägga

Även med dispositiva lagbestäm-avtalsvillkor överensstämmersom
stöd 36 Hän-jämkas medpropositionen kunnaimelser avanges

avseddaregler vanligentill dispositivadock ärmåste tas att somsyn
preciserade skäldärför starka ochdet krävsnormalregler, och om

125.i sådant fall prop.villkorvill jämka ett ett s.man
riktlinjer för be-specialmotivering dessutompropositionensI ges

index-nämligen pris- ochsärskilda klausultyper,dömningen vissaav
ersättningsklausuler,och andraförfalloklausuler, vites-klausuler,
generalpantklausulerfriskrivningsklausuler,förverkandeklausuler,

punkteruttalandenskall uppmärksammasskiljeklausuler. Häroch
finansiell leasing.vidsärskilt intressekan vara avsom

avtalat vederlagindirekt påverkaravtalsvillkorBeträffande som
priset vid ändrade för-höjavillkoreller pris, rätt attt.ex. gersom

i anslutningtill något index, uttalasknyter prisetellerhållanden som
fråga framför alltkomma ijämkning kanutredningentill att om en
till införa villkoröverlägsna ställningutnyttjat sinavtalspart att som

beroendeså prisetsjälv,honom görsensidigt t.ex. att av engynnar
utrednings-139. Ibedömning från hans sida prop.skönsmässig s.

möjlig-innehåll i övrigt,avtaletsbetänkandet framhålls även t.ex.att
givetvis börprisstegring,vid betydandefrånträda avtaletheten att en

gälla prisklausu-Något liknande1974:83 166.SOU sägsbeaktas s.
liknan-kostnader ochtill förändringanknyterdirektler avmerasom

de st.:a.

avtal mellanförekommer idennamån villkorden typav
förhandlingar mellanföremål föroch varitnäringsidkare parterna,
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generalklausul tillåtai fråga med stöddet inte kommabör att av en
skulle bli denutvecklingenjämkning änäven annanen manom

särskilt näringsidkare i förhållande tillmed /.../. Menräknat om
sådan jämställd tillämpar standard-eller medkonsument part

priset stiger i snabbare takt kost-bestämmelser vilka medför änatt
kunna föreligga."förutsättningar för jämkningnaderna, synes

förfalloklausuler, dvs. villkorfråga rättI attpartsom ger enom
förpliktelser,förtid inte fullgör sinabetalning ikräva motpartenom

betryggande eller i övrigt vid anteciperatinte bedömsställd säkerhet
särskilda reglerna vidframhålls i propositionen deavtalsbrott, av-

tillämpas på förfalloklausuler36 § kan dockbetalningsköp. även
området. Departementschefen markerarutanför lagregleradedet

uppgiftgeneralklausulen här har viktig fylla prop.särskilt attatt en
139s.

för generalklausulens tillämpning harprinciperallmänna"De som
motiveringen sig i flera avseendeni den allmännautvecklats gör

Sådana klausulerfråga förfalloklausuler.gällande detnär är om
i starkare intresse och förekom-regelmässigt denställs partensupp

möjlig-standardformulär. låntagare har normalt ringai Enoftamer
förfalloklausul utesluten standardformulär ellerfåhet ettatt uren

Förfalloklausuler lägger iutformningen till sin fördel.påverkaatt
mått skönsmässig bedömning i denallmänhet över-avsevärtett av

villkor innebär lån förfaller tillhand. Ettlägsna att ettpartens som
orimligtkan uppenbarligen framståi sin helhetbetalning som

åberopas vid mycket ringalåntagaren, det ävensträngt mot om
amortering eller räntebetalning.meddröjsmål

för oskäliga verkningar förfalloklausulerSärskilt riskstor av
sådan låntagares samtligadå klausulföreligger i fall avser enen

vanligt förfallo-till kreditgivare. Detförbindelser är attsamma
låntaga-så, de kan gällandeutformasklausuler göras ävenatt om

någon förbindelseförsummar sin åtaganden enligt motannanren
för något lån bedömseller säkerhetenlångivaren annat somom

otillräcklig.
anledning jämka ellertydligt det kan finnassålundaDet är att att

de tillämpas efter sin ordalydelse. Iåsidosåtta förfalloklausuler, om
åberopa generalklausulenpraktiken torde emellertid behovet attav

förfallo-oskäliga verkningarför komma till medrättaatt av
eftersom banker och andraklausuler förhållandevis begränsat,vara

torde fästa avsevärdkreditinrättningar i den praktiska tillämpningen
betalningsdröjsmål,vid sådana omständigheter orsaken tillvikt som

dröjsmálets längd m.m.
givetvis jämkas eller åsidosättasFörfalloklausuler kan oavsett om

till bank eller i andra ochförekommer i skuldebrevde reverser
konsument. liggerlåntagaren näringsidkare eller Detäroavsett om

jämkning d. sigskälen föremellertid i sakens görattnatur e.
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ochkonsumentstyrka låntagaren närsärskildgällande med när är
standardf0rmulär."itagits införfalloklausul har etten

förfalloklausuler vid allciterade kandet sistBeträffande attnoteras
de förutsätt-endast undergiltigakonsumentkredit ärslags numera

konsumentkreditlagen.i 21-24 §§ningar angessom
skadestånd ioch färutbestämt sägsklausuler viteVad gäller om

ihand bör rela-i förstabeloppvitets etc.riktlinjerna bl.a. att ses
förlusten. Hän-ekonomiskaoch denkaraktäröverträdelsenstion till

i övrigtden berättigadetill det intressedockbör även tas somsyn
företas ellervitessanktionerade handlingendenhafthakan attav

tillkomstvid avtaletsomständigheternabörunderlåts. Liksom annars
medförtkan haförhållandenändradeliksom att ettbeaktas, som

ivite kan kommaJämkningoskäligt.framstårviteavtalat avsom
under-förlust klartberättigadesgrunden denpå denbl.a.fråga att

i det enskildaomständigheternavarvid dockvitet,avtaladestiger det
bedömningen iövrigtavgörande.blir Ii hög gradfallet storanges

till varandraförhållandeberoendeböra bliutsträckning parternasav
142:prop. s.

föreskrivaställning tillutnyttjat sinöverlägsen ett"Har attparten
vitettill hands ängivetvis sättaligger dethögt vite, närmare att ner

föremål förhar varitoch villkoret sär-jämställdaärparternaom
kanmotsvarandePåmellan sättöverläggningarskilda parterna. en

innebärvillkordrivit igenomharavtalspartöverlägsen ett somsom
vid kon-ersättningsskyldighetbegränsning hansbetydande aven

uppåt, särskiltjämkasersättningensig ifå finnatraktsbrott att om
gjort förlusthan har avsevärt över-visakan attmotparten somen
ersättningen."föreskrivnai avtaletstiger den

enligt ibedömaspropositionenenligtFörverkandeklausuler bör stort
vitesklausuler 143:s.riktlinjersett somsamma

vanligenförverkandeklausulerbeaktasemellertidbör"Det att
förverkas,vadpå detvitesklausulerfrån sättetskiljer sig att som

iinte bestämtfullgöra,har ärallt vaddet inte attpartenavserom
Bedömningenfullgjort.harmyckethurberorförväg partenutan av

gällerdeti högre gradblir därför närbör ske änjämkningomav
ingående.efter avtaletsförhållandenaberoendevitesklausuler av

gällande full-förverkandeklausulvilken görsHar motpart enen
regelmässigtgivetvisföreliggerprestation,del singjort stor aven

mindrefullgjortbara harhanjämkningskäl för änstörre enom
förverkandeklausul måste be-åberoparavtalspartdel. När enen

det belopp e.d.påverkasväsentlig månsålunda idömningen omav
proportion till denrimligstår iförverkandeyrkandet avsersom
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helt eller delvisförlust han lider har underlåtitatt motpartengenom
fullgöra sin prestation."att

fråga friskrivningsklausuler i propositionen tydlig åt-I görsom en
konsumentavtal och avtal mellanskillnad mellan näringsidkare. I

konsumentförhållanden kan jämkning här ofta komma i fråga, medan
affärsförhållanden i princip får ankommadet i parterna attrena

själva tillvarata sina intressen, friskriv-uppvägat.ex. attgenom en
från för kvalitet lägre pris.ning Dessutomettansvar en varas genom

inte sig kunna dylik friskriv-den,sägs accepteraatt som anser en
möjlighet avstå från träffa avtal. På konsument-ning, ofta har attatt

området åter, finns framför allt skäl ingripa friskrivnings-att mot
friskrivningarklausuler i standardavtal. När det gäller från skade-

enligt propositionenståndsansvar det uppenbart i prin-är att parten
friskriva från påcip inte bör kunna sig grund uppsåt elleransvar av

försummelse. 36 går dock längre så, friskrivning§ ochän engrov
bör således i vissa fallfrån skadeståndsansvar kunna åsidosättas även

försummelse, åtminstonevid mindre grad näringsidkarenärav enen
ställt villkoret i avtal med konsument 144.har s.upp en

generalpantklausuler och kopplingsförbehåll understrykerFör
departementschefen vikten skilja mellan kommersiell och icke-attav
kommersiell kreditgivning. En generalpantklausul framståkansom

oskälig i samband med privatlån kan helt acceptabel vidvarasom
till näringsidkare. förutsättning för det sistnämndakredit En sägs

dock kredittagaren införstådd med klausulens innebördärattvara
omfattning, och låntagaren i principoch bör ha möjlighet ställ-att ta

skall gälla för viss ytterligarening till skuld. Detävenpantenom en
därför oacceptabelt kreditgivare åberopar general-bl.a.är att en en

pantklausul till säkerhet för fordran efter pantsättningenhanen som
från kan inte heller godtasförvärvat tredje En sådan klausulman. om

kreditgivaren säkerhet för skadeståndsfordringar hänförden ger som
klausulen införts.sig till det kreditavtal där En generalpant-änannat

klausul kan vidare i vissa fall medföra oskäliga verkningar denom
mellan olika förbindelserinnebär sammankoppling oberoendeärsom

gäller, vidvarandra. Generellt liksom oskälighetsbedömningen iav
allmänhet, generalpantklausul eller liknande intagitshar iatt en som

föremålindividuellt utformat avtal varit för förhandlingarett som
mellan bör bedömas på villkor i standard-sätt änparterna annat

överlägsenformulär har upprättats part.som av en
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typiska funktion, särprägel ochLeasingens4.3.2

omständigheter

vid finansiell leasingkan uppkommabedömningssvårigheterDe som
eller mindre renod-transaktionen harmedsammanhänger ettatt mer
två fristående avtaljuridiskt ihopfinansieringssyfte sättslat avmen

Transaktionens huvudsakligalös egendom.och hyraköp avom
finansiering varaktigtmedför leasetagarenfunktion är att extern

leasegivaren finansiera dennaproduktionsutrustning, föranskaffa att
i utrustningen och föräganderättsäkerhetanskaffning mot av

betalning. Dessaprodukt kontantsinleverantören avsätta motatt
konflikt med de juridiska red-stå i visskanfunktioner, ansessom

såsomgenomförande, kanför transaktionensanvändsskap som
oskälighetsbedöm-beaktas vidtillkomstvid avtaletsomständigheter

omständigheter kan brytas ned ileasingvillkoren. Dessaning av
före-omständigheter, alla normaltspecificeradeföljande sommera

finansiell leasing.indirektligger vid

objektet.leasegivaren väljeroch inte1 Leasetagaren
väljer leverantören.inte leasegivarenoch2 Leasetagaren

mellan leasetagaren ochförhandlingarföregåsTransaktionen3 av
in förrän vid finansie-kopplas inteLeasegivarenleverantören.

ringen.
saknar oftabefattning med objektet ochinteLeasegivaren4 tar

det.och kompetens göraattresurser
grad på de villkorsker i högobjektetLeasegivarens köp5 av

eller godkänt.förhandlat framleasetagarensom
säkerhet för återbetal-äganderättsförvärvLeasegivarens6 ger

anskaff-finansieratvilket leasegivarenbelopp meddetningen av
finansieringskostnaderna.ningen och för

för återbetal-villkorenfunktionelltLeasingavtalet reglerar7 sett
vidmakthållandet leasegivarensoch förenligt punkt 6ningen av

objektssäkerhet.
ikontraktsrättsliga position tänktär8 Leasetagarens att vara

han köpt objektet leverantörenhuvudsak densamma avsom om
lånade medel.med

förstautgångspunkt från iskälighet medleasingvillkorensBedöms
i allmänhet, måstelös egendomregler för hyradispositivahand av

liksom förhållandetsåledes beaktas,omständigheterangivna att
med köpeavtalet mellansammankopplatfunktionelltleasingavtalet är

köpare leasetagarenoch leasegivaren, rättleverantören somvars
juridiska proble-får deGenerelltnormalt har sägasutöva.rätt attatt



Gällande civilrätt 1311994:120SOU

l
j ivid finansiell leasing har sin grund den trepartskonstellationmen

för avtalsformen. frågortypisk Aven omedelbartär som avsersom
förhållandet leasegivaren och leasetagaren lederendast mellan ofta

leasegivaren vid transaktionens början köpt objektettillbaka att av
efter leasetagarens anvisning.leverantören

förutsättningarnaJämförs härefter de allmänna för 36 § avtals-
tillämpning med de förhållanden, föreligger i flertaletlagens som

finansiell leasing, kan följande jfr Millqvist ff.avtal 68sägasom s.

standardiseradeLeasingavtalet ingås på villkor.l
Standardvillkoren utformas leasegivaren, normalt finans-2 ettav

bolag.
Innehållet i olika leasegivares Standardavtal i likartat.3 är stort

Även i visst fall inser de villkorleasetagaren han harett att attom
ensidigt leasegivaren, kan leasetagaren fåsällanacceptera gynnar

villkor hos leasegivare.väsentligt bättre en annan
långvarigt och i huvudfallet inte4 Leasingavtalet leasetaga-är ger

förtid justeranågon lösa avtalet i eller dess innehåll.rätt attren
leasetagarens bristandeLeasingavtalets längd, kännedom5 om

för och komponenterna i leasingavgiften lease-kalkylen samt
ensidiga ändra leasingavgiften efter ändringargivarens ofta rätt att

kostnadsläget, det svårt för leasetagareni det gör över-attegna
ekonomiska konsekvenser.blicka avtalets

specialiseradLeasegivaren på denna avtal, kräver6 är typ av som
juridiskavissa ekonomiska och kunskaper för korrekt uppfattasatt

och värderas.
varierar i storlek, kunnande och erfarenhet7 Leasetagarna av

befinnerleasing. de övervägande antalet avtal sig leasetagarenI
dock i underläge i dessa avseenden. För alla leasetagarenästan

leasing.gäller de kontinuerligt sysslar med verksamhet änatt annan
Även leasetagare eller mindre leasingavtalför med enstaka ärstora

ekonomiskt rationellt lägga ned den tid på avtalendet sällan att
individuella villkor.krävs för förhandla fram bättre Detattsom

risk standardvillkoren används slentrian-finns därmed för atten
mässigt.

Förekommande Standardavtal för finansiell leasing innehåller ofta
särskilt i frågavillkor mycket hårda leasetagaren,är mot omsom

för leasegivarens till påföljder vid leasetagarensförutsättningarna rätt
avtalsbrott. Redan ringa försummelse någon leasetagarensen av av
förpliktelser i många fall leasegivaren till långtgående sank-rättger

Till för så hård reglering kan från leasegivarnas sidationer. stöd en
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hårda villkor vid kreditgivning iföranföras argument somsamma
till Braskhus 214:i Festskriftallmänhet Hellner s.

bl kunderna kanofta betydande,"Riskerna är att varaa genom
ekonomiska utfallbedriver verksamhetnäringsidkare varsensom

Kredittidenjämförelsevis ringa kapital.medosäkert, ärär eget
till kreditgivarens riskvärde i förhållandeoch säkerhetenslång,

fall nödvändigt fördärför i mångatidens lopp. Detväxlar under är
legitimasnabbt för skydda sinainskridaKreditgivaren kunna attatt

villkor.hindrad lagregler eller Avendå inteochintressen avvara
säkerheter bankernainte kan erbjuda denäringsidkare somsom

Kreditgivaren måstesig.möjligheter etablerabör hafordrar att
kreditgivningen dyrareeljest blirsig förluster;säkrakunna mot

sina förpliktelser.uppfyllerkunderockså för de samvetsgrantsom
inte stränghet alltid Detvillkoren betyderSträngheten i utövas.att

undvika onödigintressevanligen i kreditgivarensligger eget att
möjliggöra för kundendärigenom kaneftersom hanstränghet, att

viss försening. Kredit-lât medsina förpliktelser,fullgöra envara
villkorensutnyttjanågot vinnagivaren har sällan sträng-attatt

förhållanden."särskildatill kundensi stället för hänsynhet att ta

till grund förliggeranföras dekanHäremot motargument som
också i 36 §till uttrycklagstiftning och kommermodern av-som

Hellner 215:med motivtalslagen s.a.a.

de inteoskäliga villkor,inte tillåtabör även"Rättssystemet om
hänvisadfall. Kunden bör inteflertaleti detbegagnas stora vara
på mark-godtycke. Särskilt gäller dettavälvilja ochtill motpartens

vilkanogräknade företag verksamma,också mindrenader där är
fordras förekonomiska styrkainte själva har denkanske attsom

fårpolitik. Framför alltpå lång sikt godtagbarbedrivakunna en
utarbetandemaktställning vidmed stöd sindeninte parten avena

sådana risker hanpåövervältravillkoren ävenmotparten somav
bära."själv rimligen bör

till §vad i motiven 36citerade kan kompletteras medDet av-som
proportionbl.a. rimligföregående avsnitttalslagen se sägs om

näringsidkares bundenhetavtalsbrott och påföljd,mellan av egen
bedömnings-och/eller skönsmässigaöverlägsen ensidigapraxis, parts

tillämpninganalogavtal han självi upprättaträtt samt avomsom
lagstift-för näraliggande tvingandeligger till grundprinciper som
särskiltvid finansiell leasinghänseende måstening. sistnämntI

konsumentkreditlagen och lagentvingande reglerna iframhållas de
m.fl.näringsidkareavbetalningsköp mellanom

redovisats i detta avsnittförhållanden harbakgrund deMot somav
kontrolldet finns behovHellner konstateras,kan med att av av

avtalslagen i dagpå leasingomrädet, främst 36 §avtalsvillkor att ger
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sådan inte detta kan åberopamöjlighet till kontroll, motatt attman
gripa in i avtal mellan näringsid-generalklausulen i princip inte skall

lagstiftaren lagen avbetalningsköp mellankare samt att omgenom
för det kan finnasotvetydigt tagit ställning behovnäringsidkare att av

kreditgivning eller finansiering ii avtalsfriheten vidinskränkningar
näringsidkares förvärv Hellnersamband med seäven av varor a.a.

218.s.
vid skälighets-framhållits den främsta måttstockenSom tidigare är

finansiellavtalsvillkor regel dispositiv Vidbedömning rätt.somav
eller denemellertid sällan givet vad börleasing det ärär som vara

för avtalstypen. Ett huvudproblemendispositiva lösningenskäliga av
den finansiella leasingens rättsligaområdet just osäkerhetenär om

sökt fastställa de dis-har särskilt Millqvisthemvist. litteraturenI
för den särskilda avtalstypen finansiellregler bör gällapositiva som

avhandlingen Finansiellantal centrala punkterleasing på seett
utgår i utsträckning från allmänna1986. Millqvistleasing större

gjort i sina arbetenlös egendom vad Hellnerhyraregler änavom
Leasing, allmänna avtalsvillkor och jämk-leasing se uppsatsenom

1988 och Kommersiell avtals-Festskrift till Braakhus 213ning i s.
ff. Allmänt återspeglar litteraturen väluppl. 1993 1104rätt, setts.

för närvarande före-i bedömningen leasingosäkerhetden av som
ligger.

inledningsvis den allmänna utgångspunkten i dettaSom ärangavs
linje leasingavtalens utgångspunkt, frågabetänkande, i med attegen

nyttjanderättsavtal. Vid den rättsliga bedöm-ellerhyres-är ettom
finansiella leasingens särprägel, funktionsamtidigt denningen måste

egendomDispositiva regler hyra löskonstruktion beaktas.och om av
tjänardirekt överförbara till finansiell leasingdärför sällanär men

jämförelseobjekt vid skälighetsbedömninghållpunkter ochändå som
tvingande reglernadeleasingvillkoren. Motsvarande kan sägas omav

Även jämförelse med rättslägetkredit- och avbetalningsköp.för en
förtjänar uppmärksamhet.lånade medel Envid köp finansierat med

leasingvillkoren bör iutgångspunkt kansammanvägd sättasattvara
ensidigt leasegivaren ellerde överkompenserar ellerfråga gynnarom

inte motiveratpå kanmissgynnar leasetagaren sättett som anses av
objektsbaserad finansieringsform.särskilda funktionleasingens som

rättsbildningen enligt 36 § avtalslagenNågot4.3.3 om

avtalslageni Sverige 36 §rättsbildning ärDen ägt genomsom rum
fallomfattande. Därtill har deinte särskiltallmänt betraktat som

sällanmed några undantagavgjorts domstolen HDHögsta gettsav
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grad helhetsbedömningbygger i högprincipiell karaktär utan en
varit försiktig medhar vidare uttalaalla omständigheter. HD attav

och för sig. förhållandenklausultypers skälighet i Dessasig olikaom
försvåra tolkningen rättsfalleneftersom dehar kritiserats, ansetts av

prejudikat Bernitz, Standard-fallens värde seoch reducera t.ex.som
BraekhusFestskrift till 217.92 och Hellner,avtalsrätt s.s.

leasingområdetavsnitten finns detframgår de följandeSom av
PåHD-prejudikat betydelse. konsumentom-enstakaendast något av

enligt avtalsvillkorslagenMarknadsdomstolens praxisdockrådet ger
kompletterande vägledning,indirekt vissrättsområdenfrån andra

kreditmarknadsbolags avtal intetillståndspliktigahinder attutan av
lagstiftning.faller under denna

frågornaoch sakrättsliga harför de obeståndsrättsligahellerInte
delarna.prejudikatbildning i de viktigareklargörandeskett någon

Även således oftast hän-praktiska tillämpningeni denhär är man
jämförelsertill analogier från ochprinciper ochvisad till allmänna

rättsområden.med andra

Kontraktsrättsliga frågor4.4

dispositionföljer igenomgångenföljandeDen stort somsamma
i avsnittleasingavtals innehåll 2.2förekommandegenomgången av

konsumentleasingbehandlas ochi angivna avsnittLiksomovan.
åtskillnadsamlat. markerasmellan näringsidkare Ileasing närtexten

och näringsidkarförhållanden.konsumentavtalmellangörs

reklamation avtalsbundenhetUndersökning, och4.4.1

leasing det leasetagaren vid leveransenfinansiell åliggerVid att av
skriftligen reklameraundersöka objektet ochobjektet bl.a. noggrant

reklamationenkopiabrist till leverantören och sändafel eller en av
inskränker dennakonsumentleasegivaren. När leasetagarentill är

skullejämfört med vadreglering väsentligt konsumentens rätt som
konsumentköplagen.regleringen i Dettagälla enligt den tvingande

i enlighet med godundersökningen skallgäller särskilt görasnär
föreskrivs,reklamation, oftaeller liknande ochaffärssed när som

undersökningkan reglernaske "genast". Observerasskall att om av
motsvarighet konsu-inte har någon ioch köplageni 20 31varan

reklamerakonsumentköpares skyldighetochmentköplagen attatt en
torde honom§ konsumentköplagenskälig tid" enligt 23"inom ge
ff. Enligt 23 §l989/90:89 113tid jfrrelativt gott prop. s.om

skrift-säljaren vidare inte uppställa kravkonsumentköplagen kan
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lig reklamation. Och enligt Marknadsdomstolens praxis det iär
konsumentförhållanden oskäligt med krav på skriftlig reklamation se

1978:29 och 1990:7. den utsträckning leasingvillkor påMD It.ex.
frånangivna punkter avviker konsumentköplagen jfr 17 §ävennu

tillkonsumenttjänstlagen, ligger det således hands betraktanära att
oskäliga enligt 36 § avtalslagen. Jag återkommer i avsnittdem som

till frågorna leasetagarens till påföljder4.4.5 närmare rätt motom
och leverantören.leasegivaren

finansiell leasing alltidblir vid bunden avtaletLeasetagaren av
underskrift ofta förbehållersin medan leasegivaren siggenom en

månader elleracceptfrist två, eller fyra tidsbegränsning.tre utanom
haltandeavtalsparter avtalar dylik s.k. bundenhet inteAtt ärom

sådan grundprincipenoskäligt i sig, eftersom bundenhet enligtär
för ingående. Enligtavtalslagens schema avtals generalklausul-

motiven bör emellertid jämkning kunna ske "klausulert.ex. av som
vid anbud underinnebär köpare bunden obegränsad tidäratt en

säljaren har full frihet bestämma hansamtidigt villatt antasom om
Ävenanbudet eller ej" 1975/76:81 118. villkor långprop. s. om

acceptfrist ofta oskäliga, särskilttidsbestämd är att anse som om
i formulär har utarbetatsvillkoret förekommer överlägsensom av en

Marknadsdomstolen har i konsumentförhållanden vid flertalettpart.
förbjudit avtalsvillkor på olika inneburit haltandetillfällen sättsom

näringsidkarenstill fördel 1977:20 ochbundenhet se MDt.ex.
Finansbolagens förenings formulär rekommenderas1978:1. I en

Åtminstoneacceptfrist dagar. vid konsumentleasing30 är en
acceptabel. Såvitt gäller billeasing harlängre frist knappast Konsu-
frister överstigande dagar oacceptablamentverket 14 seäransett att

billeasing, Rapport 1984:4,Villkor vid 7.s.
finansiellt leasingavtal sluts för viss tid och kan i regel inteEtt

vid Videller lösas någondera avtalsbrott.sägas utompartenavupp
dockrestvärdeleasing bilar kan leasetagaren normalt sägaav upp

avräkning eller 18 månaders leasingtid. Särskilt iavtalet till efter 12
konsumentförhållanden bristande uppsägningsmöjligheternakan de

ii fråga med avtalslagen. linje med uttalandenastöd 36 § Isättas av
långvarigt,generalklausulmotiven leasingavtaletkan sägas är attatt

speciellt konsumenter svårt överblicka avtalets konsekvenserhar att
leasegivarens höja leasingavgiften efter kost-rättsamt att att egna

och svårigheter uppfatta avtaletsnadsökningar konsumenters att
konsumenten 36 § avtals-verkliga innebörd, motiverar att genom

förhållanden, såsom dödsfall, sjukdom,i fall vid ändradelagen vart
inkomstbortfall grund arbetslöshet och liknande,väsentligt på gesav

lösa objektet. Med hänsyn tilluppsägningsrätt och/eller rätt trans-att
finansieringsfunktion kan konsumenten dock knappastaktionens ges
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uppsägning helt befria sig från betalningsansvar. Irätt att genom
stället ligger analog tillämpning avräkningsreglerna i 27 §en av
konsumentkreditlagen till hands. Vid sådan avräkning kan intenära

leasegivaren visst skadestånd dis-accepteras att tar ut attgenom
leasingavgifterkontera återstående efter lägre avtaletsräntesats än

Vid lösen leasingobjektet bör på motsvarande reglernaränta. sättav
användbara.i 24 § vara

Tilläggas kan det vid avtalsenlig uppsägning från leasetagarensatt
restvärdeavtal billeasing, intesida, bör godtast.ex. ett attav om

leasegivaren skadestånd eller straffersättning, eftersomtar ut annan
då inte leasetagaren till uppsägning i verklig mening.avtalet rättger

Motsvarande gäller avtalet leasetagaren lösa objektet.när rätt attger

Ändring information leasingavgiften4.4.2 ochav om

föreskrivs i finansiellaSom framgått i avsnitt 2.2 leasingavtalovan
leasegivaren har besluta ändring leasing-ofta rätt attatt ensam om av

Särskilt viktigavgiften efter vissa angivna grunder. är rätten att
avgiften vid ändring leasegivarens upplåningskostnad,ändra av

uppgång i "allmärma ränteläget", ränteändring på "den marknad på
ñnansbolagen finansierar sin verksamhet" eller liknande.vilken

emellertid också ofta kopplad viss referens-Leasingavgiften tillär
dagars statsskuldväxlar, eller liknandesåsom STIBOR, 90 Klränta,
för bunditsMed undantag avtal på sistnämnt sätt, ärparameter. som

problemet med dessa villkor grunderna för avgiftsändring ofta äratt
hållna, ospecificerade och svårkontrollerade för leasetaga-så allmänt

leasegivaren i praktiken kan skönsmässigt höja leasingavgiftenattren
Vid finansiell leasing gäller detta ioch underlåta sänka den. högreatt

eftersomgrad vid kreditgivning i allmänhet, de olika komponen-än
specificeras.i leasingavgiften inte Ofta leasetagaren inte påterna vet

räntenivå Misstänker leasetagaren debiteradvilken avtalet startar. att
leasingavgift ligger vad avtalet medger, vill eller kan lease-över
givaren ofta inte redovisa komponenterna i leasingavgiften eller vad
de ökade upplåningskostnaderna konkret bestått av.

Särskilt leasetagaren mindre företagare eller konsumentnär är är
han därmed ofta utlänmad till leasegivarens godtycke på sättett som

rättspolitiskt godtagbart enligt de principer ligger tillinte är som
för avtalslagen. gäller speciellt leasingav-grund bl.a. 36 § Detta som

eller lösa avtalettalen inte medger leasetagaren rätt sägaatt upp ens
så ekonomiska förutsättningaravgiftshöjningarna hansär stora attom

väsentligt rubbats. 36 § avtalslagen eller läran bristan-för avtalet om
dock i sådana fall kunna åberopas stöd förde förutsättningar bör som

skadeståndsskyldighet.uppsägning eller lösen utan
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dettaleasingavgift kan konstateras utgöröverdebiteringNär av
kan leasetagarenleasegivaren rättavtalsbrottgivetvis ett gesomav

be-felaktigt uppburnapåföljder.kontraktsrättsliga Devanligatill
avsiktligde falljämte Ileasegivaren ränta.återkrävaskanloppen av

bli straffrättsligamedaktuelltdetskett kanöverdebitering även
ändrings-förbehållnaskönsmässigtoch/ellerensidigtpåföljder. Den

för-anfördabakgrundockså,kansådan moträtten ovanavsom
nämndapraktiken haravtalslagen. I§enligt 36jämkashållanden,

särskilt för lease-effektivt,användasig svåravisatremedier dock att
möjlighetmakt ellerekonomiskharinte startaatt processtagare som

därför bevislägetbl.a.genomdriva sinmedel rätt,med andra atteller
infor-till dentillgångharleasegivareneftersomvanskligtär ensam

debiteringens riktig-för bedömakrävskunskapochmation attsom
de relevantaofta inteleasegivarnalämnarhet. Som utnämnts upp-
förhållandeninte deoch specificerarleasetagarentillgifterna som

ellerhaftfall leasetagarnaavgiftshöjning. deImotiverar resurser
fått igenominte sällanemellertidhar desin sak,drivaposition att

förförlikts påockså haråterbetalning, ellerpåsina krav parterna en
anhängig-domstoltalan inivå sedanrelativtleasetagaren gynnsam

låta avgifts-genomgående obenägnalärLeasegivarna attgjorts. vara
domstol.tvister prövas av

antal ärendenireklamationsnämnden ARN harAllmänna ett stort
vid konsument-avgiftsändringvillkorbedömtårunder omsenare

demoskäliga, lämnatvillkorenARNflertalet fall harleasing. I ansett
återgå tillleasegivarnarekommenderatochavseende att ur-utan

havad leasegivaren kanåterbetalaavgiftavtaladsprungligen samt
efteravgiftenjusteringmedgerVillkordärutöver.uppburit avsom

iharreferensräntorflera angivnanågonelleriförändringar aven
vid tillämp-leasegivarenförutsattoskäliga,inteför sigoch attansetts

detVidare har ARNanvänds.vilkenklargör ansettningen ränta som
efteravgiftenfår justeraleasegivarenacceptabeltför sigi och att

krav påuppställtsharrånteläget. Däremoti det allmännaändringar
enligt vill-skyldigheterochrättighetermellandels balans parternas

säkerhetprecision ochrimligmedi förvägmöjlighetendelskoret, att
förränteåndring. En rättkostnadskonsekvensernabedöma av en

medkombinerasinteavgiftenhöja mot-leasegivaren att ensom
liksom vill-oskälig,sålundaharsänka denpliktsvarande ansettsatt

leasingavtaletockså underkäntsharHöjning näravgiftsgolv.kor om
konsekvensernabedömaförkrävsuppgifterdesaknar att avsom

omfattningen leasetagarensvarvidreferensränta,iändring aven
överblicka.gåttåtagande inteekonomiska att

konsumentförhållanden harföravtalsvillkorslagentillämpningVid av
förbudmeddelatolika avtalstyperfall förMarknadsdomstolen i flera
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prishöjningsklausuler, MD 1974:13, 1976:12, 1977:9,mot se
Eftersom1978:29 och 1987:13. avtalsvillkorslagarna inte gäller

finansbolagens verksamhet, har leasingvillkor dock inte kunnat prö-
fallet,Det ledande 1974:13,MD gällde prishöjningsklausul ivas. en

resevillkor för sällskapsresor. uttaladeMD generellt s. 132:

förarbetena till avtalsvillkorslagen vederbörande departe-ger
mentschef föruttryck den uppfattningen restriktiv hållningatt en

intas i frågabör prishöjningsklausuler. Sålunda uttalar hanom
1971:15 72 prishöjningsklausulprop innebäratt atts en som

säljaren kan ensidigt höja det avtalade priset under hänvisning till
vilka helst omständigheter inom eller hans kontroll alltidutomsom

oskälig. Ehuru alltså inte vilkaär helstatt anse som som om--
ständigheter kan såsom grund för höjning avtaladeaccepteras av
priser, kan situationer uppstå i vilka det rimligt eller i fallär vart

oskäligtinte näringsidkare har möjlighet övervältra ökadeatt atten
kostnader konsumenterna. Enligt marknadsdomstolens uppfatt-
ning bör sålunda prishöjningsrätt det slag åsyftatsen av som nyss
kunna från konsumentsynpunkt grundadnär rätten äraccepteras

force-majeure-betonade förhållanden. För andra kostnadsök-rent
ningar sådana föranledda omständigheter force-än ärsom av av
majeure-karaktär bör finnas enbart mycketett sparsamt utrymme.
Såsom grundläggande princip måste gälla avtalade priser skallatt
hållas, och för höjning sådana priser bör alltså förbe-utrymmet av
hållas höjningarde har sin grund i förhållanden vilka säljarensom
inte bara saknar möjlighet råda inte heller hadeöveratt utan
kunnat förutse. Såsom ytterligare villkor för undantagsställ-ett
ningens utnyttjande bör gälla fråga skall kvalificeradeatt vara om
höjningar; hur små kostnadsökningar helst, i relation till densom
totala produktionskostnaden, bör inte få föranleda pristillägg. Vad
normala marknadsmässiga kostnadsökningsrisker beträffar kan man

säljaren kalkylerat sådana vidmed prissättningen.attpresumera
Säljaren därför åtminstone på kort sikt bäraär kost-närmast att - -
nader sådant slag."av

sammanhangetI kan uppmärksammas bedömningen i MDäven
1987:13. hadeHär kreditgivare, inte stod under dåvarandeen som
Bankinspektionens tillsyn, förbehållit sig följande ränteändringsrätt.

"Lånets kan långivarenändras under lånetiden i följan-räntesats av
de fall. tillämpasRäntesatsen ändras och omedelbart delsa om
räntekostnaden för den upplåning lånet ändras, bmotsom svarar
dels och då långivaren förändringbeslutar för lånräntanom av av
denna art."

KO anförde ändringsrätten gällde oberoende förändringenatt av om
räntekostnaden väsentlig eller och oberoende vadav var av som

föranlett kostnadsförändringen. Villkoret under b kreditgivarengav
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höja låneräntan medhelstobegränsad frihet närnärmast att somen
skulle enligt KOprishöjningsklausulverkan.omedelbar En vara

omständigheterbetingadprishöjningenendast dåtillåten är somav
frågaoch förutsemöjlighet rådasaknarnäringsidkaren över samtatt

Prishöjningsrätten för närings-kostnadsökning.kvalificeradär enom
för konsumentenkombinerad medskulle därtill rättidkaren envara

in ijfr bedömningavtalet MD:skostnad frånträdautanatt casu
långtgåendevillkoret innebarkonstaterade rätt1974:13. MD att en

varför villkoretavtaladensidigt höjakreditgivaren ränta,för att var
anfört.KOpå de grunderoskäligt som

konsumentkreditvidändrakreditgivares räntanrättNumera är att
vid konsument-särskiltkonsumentkreditlagen,reglerad i 11 § som

§ lyder i§ avtalslagen. llanalogt via 36tillämpasleasing ofta kan
delar:relevanta

avtalet.skall iändringar iförFörutsättningarna räntesatsen anges
endast i dennackdeltill konsumentensfår ändrasRäntesatsen

ökadekreditpolitiska beslut,det motiverasutsträckning avsom
kostnadsökningareller andraför kreditgivarenupplåningskostnader

ingicks.avtaletförutseskäligen kundekreditgivaren inte närsom
/.../.

iändras på visstandra stycket får sätthinder räntesatsenUtan av
intekreditgivarenändringar i referensräntaanslutning till somen
fårhäromavtalsvillkorinflytande Ettbetydandenågothar över.

särskilda förut-underundantagmedförenas räntesatsenattett om
följer anknyt-eller mindreskall ändrassättningar än avsommer

så detskall bestämmasUndantagettill referensräntan.ningen att
kreditgivaren.förförmånligt för konsumentenmindreblir äninte

stycket.kraven i andraskall uppfyllaDet
avtalsvillkortillämpaskyldig ränte-Kreditgivaren är ettatt om

till hansförmåntill konsumentenspåändringar sätt somsamma
nackdel.

skriftligenoch §§näringsidkaren enligt 6 7avtalet sluts skallInnan
särskildvid förvärvoch,effektivainformera den räntan av enom

och kontant-kreditkostnadennyttighet,tjänst eller ävenannanvara,
årsränta. Omfallandeskall enligt 10 §priset. Räntan enanges som

ingenHargäller fastavtaletändringsvillkor intagits i ränta.inget
fallgälla, iavtaladrimlig muntligttorde ränta annatränta angetts en

och denkreditens räntanefter främst gängsebestämmasfår arträntan
ingående.vid avtalets

kreditgivaren underrättaskallkonsumentkreditlagen13 §Enligt
vidränteändringar. Utombeslutade ränte-bl.a.konsumenten om

skallreferensräntaändringar iberor enbartändringar ensom
gälla, antingenändringen börjarlämnasunderrättelsen närsenast
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särskilt meddelande eller annonsering i dagspressen.genom genom
Används den metoden skall meddelande ändringen ocksåsenare om
lämnas avisering eller kontoutdrag sänds till konsumenten.när nästa

ränteändringen enbart på ändringBeror referensränta skallen av en
underrättelse lärrmas meddelande till konsumenten iett senastgenom

aviseringsamband med eller kontoutdrag.nästa
Reglerna i § tvingande till konsumentens förmån.11 är Detta

innebär avtalsvillkor avviker från bestämmelsen inte fåratt som
tillämpas till nackdel för konsumenten. Företagna räntehöjningar som
strider bestämmelsen verkan och erlagda för höga beloppär utanmot
kan âterkrävas. Underrättelseskyldigheten enligt § däremot13 inteär
civilrättsligt sanktionerad. Kreditgivaren såledeskan gällandegöra

räntehöjningar vilka konsumenten aldrig underrättats.även om
Konsumentkreditlagen innehåller inga regler för kredit-rättom en

köpare vid betydande räntehöjningar häva köpet och återlämnaatt
till avräkning skadeståndsskyldighet. Däremot kan kredit-utanvaran

köparen alltid betala sin skuld i förtid enligt reglerna i 20 och 24 §§.
fjärde konsumentkreditlagenNoteras kan 11 § stycket bl.a.att

medför förbud räntegolv, vilka tidigare mycket vanliga imot var
både låne- och leasingavtal. Bankinspektionen uttalade på slutet av

generellt sådana golv inte förenliga1980-talet med god kredit-att var
givningssed. I remiss föregick uttalandet framhölls bl.a. atten som

stridersådant golv den symmetri bör gälla vid kreditgivningmot som
och det oacceptabelt ha räntegolv förutsättningarna förär näratt att
ändring knyts till särskild referensränta. bakgrundMot härav fåren -

motsvarande golv vid leasing oacceptabla enligt 36 §ärantas att
avtalslagen och höja leasingavgiften godtagbar endasträtt äratt atten

den förenas med skyldighet i motsvarande mån sänkaattom en
avgiften.

Regler ändring avtalat vederlag finns i andra lagar.ävenavom
38 § första stycket 2 konsumenttjänstlagen 1985:716 näringsid-ger
karen till pristillägg tjänsten fördyrats"om har på grundrätt av

hänföra tillomständigheter konsumenten och närings-är attsom som
förutseidkaren inte bort avtalet träffades". Vidare stadgar ll §när

lagen 1992:1672 paketresor:om

Avtalsvillkor får ändras till nackdel endast det fram-resenärens om
fårgår tydligt avtalet detta ske. Priset får höjas endastattav om

framgårdet dessutom avtalet tydligt hur det priset skallav nya
fastställas

.Priset får höjas endast på grund av
ändringar i transportkostnader,
ändringar i skatter, tullar eller avgifter2. avseende tjänster som

ingår i ellerresan,
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påverkar kostnaderi växelkurserändringar arrangörenssom
för resan.

föresista 20 dagarna den avtaladefår inte höjas under dePriset av-
får intepriset kan ändrasavtalsvillkorresedagen. Ett att varaom

till nackdel.ensidigt resenärens

får frånträda avtalet bl.a.framgår12-14 §§Av resenärenatt om av-
väsentligt till hansändringenenligt § ochtalsvillkoren ändras 11 är

har välja mellanvid frånträdandenackdel, rättresenären attatt en
betalt iåterkräva vad hanoch resenärenersättningsresa samt attatt

skäligt.skadestånd dethuvudregel har tillfall ärsådana rätt omsom
något fall 36 §inte ha avdömtdomstolenHögsta rent om av-synes

intresseprishöjningsklausuler. Av vissttillämpning påtalslagens är
islog fast indexklausuler bygg-där HDdock NJA 1984 115, atts.

får ochi princip godtasnadsentreprenadavtal med konsument att
sig den verk-indexersättning inte oskälig ifordrad är när motsvarar

kostnadsökningar.liga
leasingberäknas och vidbelopp och priserVederlaget, andra anges

gäller vid konsu-mervärdesskatt Dettamoms.alltid exklusive även
marknadsföringslagen har emeller-praxis enligtmentleasing. I MD:s

exklusiveotillbörligt prisettid gentemotattansetts moms en-ange
1974:19 och 1974:21.1973:21,se MDskilda konsumenter t.ex.

försvåra meningsfulla pris-förfarandetdettaSkälet till är att anses
fördelaktigtmedföra priset framstårkanjämförelser och att som mer
inte kännereftersom många konsumenteri realitetenvad det är,än

verkligabesvärligt räkna denstorlek, kan dettill att utansemomsens
villkorets innebörd.helt kan förbisekostnaden eller

underlåter informeraleasegivarennäraliggande fallEtt är attatt
vidleasingavgiften får drasnågon delintekonsumenten att avom av

före-antyder detdel ärenden hos ARNbeskattningen. En äratt en
föreligger.missuppfattning avdragsrättkommande att

vårdFörfogandeförbud och4.4.3

syftar till skydda leasegivarensreglerleasingavtal finns alltidI som
infogande i fast och lösförbudtill objektet, såsomäganderätt mot

samtyckeförbudleasegivarens riskeras,egendom så rätt att utanatt
ocksåobjektet, Leasetagarentill eller ärbygga etc.extrautrusta

vid exekution.leasegivarensbl.a. upplysanormalt skyldig rättatt om
till leasingavtalets karaktärmed hänsynregler naturligaDessa är av
säkerhet för leasingavgifternaobjektetfinansieringsmedel med som

någon befattning medleasegivaren inteförhållandetoch till taratt
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förfoganderättsinskränkningar kan ibland långt,välobjektet. Vissa
villkor fullt acceptabla.måste dessa Det-allmänt sett ansesmen

plikt vårda och under-föreskrivnagäller för leasetagarens attsamma
minskar i värde följerså det intehålla objektet änatt mer som av

skyldighet påliksom leasetagarensnormal förslitning, att egen
motsvarande skick.objektet ibekostnad återställa

bilar har KonsumentverketkonsumentleasingVid ansett attav
aviseringleasegivarensärskilt villkor, rätt näratt utan somsom ger

alltförnågot skäl,behövabesiktiga fordonet ärhelst utan att ange
1990/91:8 5. En jäm-1984:4 14 ochlångtgående se Rapport s.s.

förbjödsdär hyresvärdmed MD 1982:6,kanförelse göras atten
möjligheter fåalltförhonomanvända villkor attstoraett som gav

26 § Allmänt kanjfr 12 kap. JB.tillträde till lägenheten, sägas att
inteobjektet måste utförasbesiktningleasegivarens sättett somav

verksamhet ellerstörningar i leasetagarensväsentligamedför annars
nyttjande.avtalsenligai hans

objektet, försäkring ochförRisk och4.4.4 ansvar
produktskador

vållande riskenoberoendestår leasetagarenEnligt leasingvillkoren av
sådan händelseförloras eller skadas. Enförstörs,för objektetatt

betal-från betalningsskyldighet. Hansleasetagarensåledes intefritar
avvikelse fråntorde innebäraprincip strikt. Dettainingsansvar är en

regler för hyra lös sak,enligt dispositivagällervad av mensom
köp-vid köp främst 13 §med vad gäller seöverensstämmer som

leasingvillkorens reglering talargodtagandelagen. För attett av
inteuthyraren vid saklegafrån den typiskeleasegivaren till skillnad
detrådermed objektet, medan leasetagarenbefattning övernågontar

Vidareekonomiska livslängden.delen denhela ellerunder större av
amorteringbetalningsskyldighet reelltinnefattar leasetagarens sett av

vid transaktionensleasegivaren erlagt till leverantörendet belopp som
vederlag för bruketinte i första handoch tjänarbörjan avsom

objektettill avkastningenhar dessutomobjektet. Leasetagaren rätt av
rådighet bättre möjlighetersin faktiskapå grundoch har attav

olycks-och minimera konsekvensernaolyckshändelserförebygga om
skydda sigkan därtillinträffar.fall ändå Leasetagaren attgenom

självrisken.visserligen får stå förvarvid hanallriskförsäkring,teckna
Å Millqvistså måtto jfranalogin till köp isidan bristerandra s.

från avbetalnings-till skillnadleasetagaren203-205 och 353 att en
ägarintresse i objektetfår någotutgångspunkt inteköpare som

heller någon möjlig-har inteöverfört till sig. Leasetagarensuccessivt
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het disponera egendomen eller dess kreditvärdeöverl ägareatt som en
Ävenpantsättning. leasetagaren har betalat helat.ex.genom om

objektets värde leasingavgifterna, har han således inte ingenom
blidubio eller tillgodogöra sig övervärde grundrätt ägareatt att

erlagda betalningar. Dessa blir givetvis mindre bärandeargumentav
leasetagaren har köprätt och/eller viss möjlighet överlåtat.ex. attom

avtalet till leasetagare leasegivaren inte skälvägande harutansomny
Ävengodta. förlängningsrätt medför emellertidrätt vägraatt atten

leasetagaren kan ha hela det ekonomiska värdesägas rätt övertaatt
kan ligga i bruket objektet.som av

får rimligt finansiellSammantaget det vid leasing mellananses
näringsidkare leasetagaren har strikt betalningsskyldighet för vadatt
leasegivaren till leverantören jfr Hellner, Festskrift tillutgett

Adlercreutz, FinansieringsformerBraekhus 221, 147 ochs. s.
Kofoed-Hansen, Leasingkontrakter Om objektet förstörs147.s.
eller skadas hos leverantören redan före leveransen, det dockär
knappast rimligt leasetagaren skall strikt betalningsskyldigatt vara

leasegivaren. I fall kan detta inte den utfyllande regelnmot vart vara
vid finansiell leasing, förstörelsen eller skadan orsakatsänannat om

själv.leasetagarenav
Enligt leasingvillkoren gäller vidare leasegivaren inteatt ansvarar

i meningen,för objektet den han skyldig ställa ersättnings-äratt att
objekt till förfogande, skada eller skadeståndutgereparera om varan
förstörs vâdahändelse, leasetagaren eller tredjeav en av av man.

innebär uthyrares förDetta casusskador vid saklega inteatt ansvar
hyrestagares enligtgäller, och inte heller culpaansvar presumtions-

Skäligheten leasingavtalensmodellen. reglering på denna punktav
i fråga under förutsättningkan dock knappast leasetagaren,sättas att

totalskada, får tillgodogöra sig utfallande försäkringser-främst vid
sättning i avräkning på det diskonterade värdet leasegivarensav

krav. villkor leasegivaren till såvälresterande Ett rätt ut-som ger
försäkringsersättning objektets värde eller resterandefallande som

leasingavgifter plus kalkylerat restvärde måste alltid oskäligtanses
enligt avtalslagen.36 §

Millqvist dispositiv regel för finansiell leasingNämnas bör att som
nyanserad lösning, enligt vilkenförordat leasetagaren svararen mera

medan leasegivaren för restvärdetintill kontraktssumman svarar om
till Millqvist 205-208. Grundenavtalet honom detta serätt s.ger

för faktiska åtagan-för bör stå risken dedetta skulle att parternavara
den de har enligt avtalet.

friskrivning frånTilläggas skäligheten leasegivarenskan att av
leasegivaren,för skada objektet kommer i ljusett annat omansvar

leasing-vanligheten själv har specificeratvid finansiell leasing,mot
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för godta lease-Grundenvalt leverantören.objektet eller attut
roll i transaktionenrenodlat finansiellaansvarsfrihet hansgivarens --

hyresrättsligt perspektiv kan dåsådant fall bort. Ettfaller i rentett
friskrivningen.anläggas på

skäligt i frågadet osäkert vadkonsumentleasingVid ärär som om
med denobjektet. hängerför Detta över-ochrisk sammanansvar

finansiella leasingens grundprincipermån denfrågan i vadgripande
Enligt Marknads-konsumentförhållanden.acceptabla ialls kan anses

konsumentförhållan-avtalsvillkorslagen förpraxis enligtdomstolens
1982:8 oskäligtbil i MDkorttidsuthyrningvidden har ansettsav

olycks-bilen förstörsrisken förläggervillkor,med att genomsom
från branschpraxis,avvek härVillkoretpå hyrestagaren.händelse sas

dispositiv ochförhållande tilli rättutvidga hyrestagarens ansvar
Enligtobetydliga. MDförpliktelser intehyrestagarenålägga varsom

grundavgift för tid bilenbetala s.k.skyldighetensärskilttedde sig att
fann denna bak-anmärkningsvärd. Domstolenoanvändbar motvar

från dispositivsådan avvikelseinnebar rättvillkoretgrund attatt en
före-inte längremellanrimlig balansgenomsnittligt parternasetten

åt-kan konsumentenkonsumentleasingfinansielllåg. Vid sägas att
skulle haftställning vad haninte bör haminstone änsämre mot en

konsumentkreditlagen.kreditköp, 16 §finansieratfinansiär vid se
försäkringsplik-angåenderegel gällerdispositivvilkenOavsett som

normaltmellan näringsidkarefinansiell leasingmåste vidten, anses
skyldighet försäkra objek-åläggsi avtaletleasetagarenskäligt attatt

försäkringarför erforderligaför kostnadenståliksom atttet, som
medFrågan hängerteckna.förbehållit sigleasegivaren att samman

kan anföras.motsvarandeobjektet, ochrisken förden argumentom
ståskallförutsättning för leasetagarenredan börSom nämnts atten

försäkringsfall ställs till lease-vidförsäkringssummanrisken attvara
sig betalaalternativt åtagitleasegivarendisposition, attatttagarens

ersättningsanskaffning med försäk-ellerreparationererforderliga en
ringsersättningen.

produktskador.omfattarvillkorinnehållerLeasingavtalen även som
skrivit det ialdrig,dockvillkor kanSådana även parternaom

föreliggandefrån eljestleasegivarenleasingavtalet, frita ett ansvar
myndigheterför skyldighetergällertredje Detta även motmot man.
förhållandetdet inbördesegenskap Ihar ileasegivaren ägare.avsom

siggiltig verkan åtadock medleasetagarenkanmellan attparterna
leasegiva-komma riktatredje kankravstå för de motattmansom

kanfinansieringsformfunktionleasingenstillMed hänsyn somren.
oskäligt.normalt intedetta anses
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4.4.5 Leverantörens/leasegivarens avtalsbrott

och rättslig utgångspunkt därmedLeverantörens lease-ävensom
givarens avtalsbrott kan främst bestå i inte avlämna objektet,att

för elleravlämna det avlämna felbehäftat objekt. En desent att ett av
juridiskt viktigaste frågorna vid finansiell leasing leasetagarensär

i rimligmöjligheter utsträckning kunna gällande påföljder igöraatt
fall. problem här uppkommer grundasdessa De lease-attsom

normalt inte står i direkt avtalsrelation med leverantörentagaren
samtidigt leasegivaren, i enlighet med sin roll finansiär,som som
friskriver sig från allt för leveransen objektet och för dessansvar av
egenskaper.

friskrivningLeasegivarens

Förhållandevis enighet råder leasegivarens friskrivningstor attom
från fel och brist utgångspunkt godtasbör i näringsidkarför-som

förutsättning möjlighethållanden under leasetagaren vändaatt attges
sig leverantören i ungefär utsträckning gälltmot samma som om

hade köpt objektet leverantören. delavsnittleasetagaren I nästaav
leverantörenbehandlas närmare. Detta innebär främsträtten mot att

inte åläggas fullgöra positivaleasegivaren kan prestationer såsomatt
företa omleveransavhjälpa fel, och betala skadestånd. Härtill kanatt

återkrav grundade på tillockså räknas nedsättning leasing-rätt av
avgiften. Vidare torde det normalt få godtas enligt 36 avtalslagen§

inte har självständigleasetagaren häva leasingavtalet pårättatt atten
grund fel och brist. har ingenDetta normalt avgörande betydelse,av

mångaeftersom leasetagaren i avtal tillåts häva leasingavtalet i den
leasegivarenmån i sin har häva sitt köpeavtal medrätttur att

återfått ellerleverantören och säkerställts för utgiven köpeskilling.
Om leverantören insolvent frågan självständig häv-kanär om en

förningsrätt leasetagaren dock bli avgörande, nedan.straxse
Skälen för godta leasegivarens friskrivning i den utsträckningatt

finansiellauppenbarligen den leasingens särskildaärangettssom nu
omständigheter och funktion: har valt och specificeratLeasetagaren
objektet. Leasegivaren bistår uteslutande med finansieringen och tar
inte någon befattning med objektet. Leasingavgiften inbegriper inte

ersättning för den finansiella tjänsten. Leasetagaren kommeränannat
friskrivningen inte i väsentligt läge han köptsämre ängenom om

objektet leverantören med lånade medel.av
praktiskt viktig fråga för leasetagarenEn han skyldigär är attom

betala leasingavgift under sådan tid han inte kan användaäven som
objektet, därför leverantören sysselsatt med försökaärt.ex. att att
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stöd 36 § avtalslagen imedEller har leasetagarenavhjälpa fel. av
leasingavgijften nämndainnehålla Nysssådana fall rätt argumentatt

dockpåföljd. Häremot kanbäring dennaför sighar i och även
från långivande bank, deltartill skillnadleasegivaren,anföras att en

lease-och leasetagarensi transaktionen äruthyrare motpartattsom
leasetagarens intjänandeför-inte leverantörengivaren och samt att

nyttja objektet.hans möjligheterdirekt avhängigoftamåga är attav
gånger vad ändådärför mångainnehållanderättEn motsvarar som

bristande betalningsförmåga.grund leasetagarensresultatet påblir av
nedanförebild jfr avsnitt 8.3.2efter tyskhar HellnerlitteraturenI

avgifts-berättigad till uppskov medbörleasetagarenansett att vara
Festskrift tillstöd anförsavhjälpts. Somtill dess felbetalningen

Braekhus 224:s.

linje det gäller avbetal-motsvarandestår"Svensk närrätt
tvingande 4 § 2regeln dessutomkonsumentköpvidningsköp; är st

också enligt tvingandeoch gällerkonsumentköplagen/gamla/
överlåtits elleravbetalningskontrakt harvilkenden tillregel mot

Beträffandekonsumentkreditlagen./gamla/10 § 1 stpantsatts
för försenadså: skall bära riskenställasfråganleasing kan vem

grundunder tid påobrukbargrundbetalning äratt envaranav
medfråga inte besvaras barasådanUppenbarligen kanfelet enav
riskfinansiär; dennatill leasegivarenhänvisning är typatt aven
frånskiljer sig därigenomoch denfinansföretag bära,kan även ett

tala för medfel. Goda skälavhjälpaförpliktelse att,att synesen
bedöma fråganavtalslagen, här sättstöd 36 § samma somav

enligt tysk rätt."avbetalningsköp ochvid som

diskussio-delar Hellnerdröjsmål med leveransengällerdetNär upp
endastuteblir och denobjektet heltleveranseni fallen attatt avnen

detoch 351 Ijfr Millqvist 147-151222försenas se s.a.a. s.
tysk förebild,också här efterHellner,förstnämnda fallet attmenar

för det skerfårleasegivarengoda skäl fördet finns attatt svara
på leasetagarenfriskrivit sig. leasegivarenAttdå hanleverans även

skulle inte räcka a.a.leverantörenanspråköverlåter sina mot
223:s.

tillse,med leverantöreningående avtalfår då vid"Leasegivaren av
ställa godsetskyldigheten leasetagarenfullgörahan kan attmotatt

får haninte med detoch lyckas hanförfogande,till dennes ta
finansföre-krävakansjälv. Dettakonsekvenserna även ettavman

bank, lämnarleasegivaren medjämställakan inteMantag. somen
efter-maskin eller lastbil,för inköptill kundlån t.ex. enav enen

kontrakts-träder i direkttill banken,leasegivaren, i motsatssom
tillvarata sina intres-och därvid kanleverantörenförbindelse med

gå leasetagaren."behöverintepå översätt utett somsen
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leveransen blott försenas framhållerNär Hellner den normalaatt
påföljd torde bli aktuell förseningsvite och den situationär attsom
där komplikationer kan inträda den, leverantören harattsynes vara
fått betalning vitetavdrag och utkrävs leverantörenutan att attgenom
skall betala tillbaka del erhållit.vad han Enligt Hellneren av synes
det rimligt jämställa sådan påföljd med vad skall tillämpasatt en som
vid fel och brist, se ovan.

gäller utebliven eller försenadNär det leverans kan noteras, att
flertalet leasingtransaktioner hanterar detta leasingavtaletattgenom
och köpeavtalet inte träder i kraft eller förrän"startas" godkänd

Utebliven leverans medför därförleverans sådan oftastägt rum. som
någon beaktansvärd förinte risk leasegivaren i fall då hanänannat

förskott.har betalat leverantören visst leasetagaren situatio-För kan
ofta allvarlig.däremotnen vara
förhållanden måste leasegivarenUnder alla kunna ansvariggöras

leveransdröjsmål självför han orsakat, inte i tidt.ex. attsom genom
betala leverantören. den mån leasegivarens friskrivningI omfattar

fall får den oskälig.dettaäven anses
HD-praxis har skäligheten leasegivarens friskrivningI svensk av

i fall:från felansvar bedömts ett

1988 230. Mellan leasingkommanditbolag och försälj-NJA ett etts.
ingåttsningsaktiebolag hade femårigt avtal finansiell leasingett om

avseende datasystem. I de allmänna villkoren hade leasegivarenett
från för felfriskrivit sig och dröjsmål och påöverlåtit lease-ansvar

den uthyraren har eller får"att leveran-utöva rätttagaren gentemot
på grund avtalet med denne". Beträffande leverans, leve-tören av

ranstid, garanti, service, skulle års1905 köplag och/elleretc.
branschsedvänja gälla.gällande Sedan fel i datasystemet uppdagats

avhjälpts innehöll leasetagareninte leasingavgifterna ochmen
hävde slutligen leasingavtalet under åberopande avtalsbrottav av
leasegivaren. Leasegivaren hänvisade emellertid till friskrivningen
och leasetagarens varvidleverantören, leasetagaren in-rätt mot
vände villkordessa oskäliga enligt 36 § avtalslagen. Tvistenatt var
kom denna fråga.gälla Leasetagaren anförde stöd föratt som
oskälighet överlåtelseklausulensammanfattningsvis inteatt gav
honom möjlighet framföra andra krav leverantören demänatt mot

leasegivaren själv kunnat gällande leverantören ochgöra motsom
friskrivningen då medförde leverantören, vid tvist mellanatt att

honom och leasetagaren, med framgång kunde invända lease-att
varken direkt eller på grund tänkbara regresskrav hadetagaren av

förgrund några ersättningskrav. Häremot invände leasegivaren att
överlåtelseklausulen medfört leasetagaren fått rättatt motsamma

självleverantören leasetagaren varit köpare.som om
fannHD vid samlad bedömning omständigheterna i måleten av

de omtvistade villkoren inte kunde oskäliga. Som skälatt anses
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inne-leasingavtaletordalydelsen kanEfter sägasföljande.anfördes
blirleverantören. Detför leasetagarenosäkerfatta rätt moten

gällandeleasetagarenshur långt göraovisst rättenligt denna att
skade-Särskilt gäller dettasig.sträckerleverantörenfelansvar mot

kan åbe-ordalydelsenenligtleasetagareneftersomståndsansvaret,
Vilka möjlig-sininteskadaleasegivarensendast egen.menropa

kanöverlâtelseklausulentalanframgångsriktillheter gersom
och leverantören.mellan leasetagarenvid tvistförstfastställas en

antagandenågot säkertförunderlagintei måletUtredningen ger
situation. Vidsådaninställning islutligaangående leverantörens en

anledningemellertid inteaktuell finnsbedömning ärden som nu
leasetagarenleasingavtalet,överlâtelseklausulen iförutsätta att som

Avslutningsvisför leasetagaren.betydelseallgällande, saknatgjort
näringsidkaretvâingåtts mellanhadeleasingavtaletframhölls att

jämbördiga.betecknasmåste somsom

leasegivarensslutsatsen,draknappasträttsfalletgår attDet attav
inte helt sak-leasetagarensgodtas så längei svenskfriskrivning rätt

Däre-påföljder leverantören.gällandemöjligheter göra motattnar
friskriverleasegivarenprincip godtariHDrättsfalletvisar attattmot

påföljdsmöjligheterfår vissaleasetagarenfrån felansvarsig eget om
113. Note-avtalsrättKommersielljfr Hellner,leverantören s.mot

jämbördiga. Detfalli dettaframhållandetkan att parterna varavras
i detbli densammaskullebedömningenosäkertordmed andraär om

och lease-finansbolagleasegivaren störrevanliga fallet, är ettatt
del kankonsumentleasingensnäringsidkare. Förmindretagaren en

några slutsatser.föranledarättsfallet inte
avtalspraxisenligtinnebär ävenfriskrivning attLeasegivarens

försvin-ellerinsolvensför leverantörensfår stå riskenleasetagaren
påföljdergällandeleasetagarens göra moträttnande, attattgenom

kansin faktisktleasegivaren ivadberoendeleasegivaren turgörs av
leasing-hävafår leasetagarenSåledesfå leverantören. t.ex.ut av

leasegivaren har rättendastfel i objektetgrund attavtalet på omav
köpeskilling.för utgivensäkerställtsåterfått ellerköpethäva samt

dettainnebärkonkursinne i leverantörensköpeskillingen attFryser
leasingavtalet.inte får hävaleasetagaren

medmotiverashänseendei dettafriskrivning kan attLeasegivarens
väljer leverantör,leasegivarenoch inte attleasetagarendet är som
kreditbedömninginnefattarpris inteochåtagandeleasegivarens av

dyraremärkbartskulle blileasingtjänstenochleverantören omatt
insolvens.för leverantörensstå riskentvingasskulleleasegivaren

kreditgivareprofessionellleasegivarenkandetta sägasMot att som
bedömaflertalet leasetagareoch änkompetens atthar större resurser

Leasegiva-alla leasetagare.kostnadenpulvriserakreditrisker och
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riskpremie bör bli liten därför endast fåtal leasing-även att ettrens
transaktioner drabbas både allvarliga dolda fel fårsom görasav

och obeståndgällande hos leverantören.
denna fråga HellnerI det svårt uttala någon meningäratt attanser
svensk inställning Festskrift till Braekhus 225, jfr Håstad,rättsom s.

köprätten 291:Den nya s.

"Fallet kan inte helt jämställas med det nämnda alls ingenattnyss
leverans skett vilket alltså tysk skillnadgör. Det mellanrätt är en

leverantörens solvens och allmänna vederhäftighet ochprövaatt att
beskaffenhet. gäller placeringenDet tämligenpröva varans av en

oberäknelig risk, och det finns skäl för och båda lösningarna.mot
analogi till avbetalningsköp skulle vid konsumenttransaktionerEn

medföra leasegivaren fick stå risken, eftersom cut-off-klausuleratt
denna ogiltiga 10 § /gamla/ konsumentkreditlagen. Vidärtypav

kommersiella avbetalningsköp finns intet tvingande förbud mot cut-
off-klausuler något slag, och det möjligt sådan klausulär attav en

stå sig finansiärskulle till vilket avbetalningskontraktetmot en
överlåtits. avbetalningsköplagen saknar bestämmelserAtt cut-om
off-klausuler kan dock inte till stöd för sådana alltid skulletas att

giltiga i kommersiella förhållanden. Klausulen kan ogiltigvaravara
bestårsärskilt det relation mellan säljare och finansiär.näraom en
mån får situationenmotsvarande vid leasing betraktasI osä-som

ker."

refererade rättsfallet 1988 bedömdesdet NJA 230 inteI ovan s.
verkan leasegivarens friskrivning då leverantörenfrågan ärom av

insolvent. heller torde domskälen kunna utläsas hur HDInte av
för det fall insolvens visas ha lett till lease-skulle ha resonerat att

krav leverantören blivit värdelösa,tagarens mot, t.ex. attgenom
konkursförvaltare inte avsågleverantörens förklarat konkursboetatt

efterkomma får uttalandet,dem. Det vidare osäkert attatt anses om
inget säkert kunde angående "slutliga inställning"leverantörensantas
i tvist mellan denne och leasetagaren, innebär ställningstagandeetten

bedömningför denna inställning skall avgörande vidatt vara av
friskrivningens skälighet.

Från refererad hovrättspraxis kan RH 1988:22 redovisas. Ett
innehavare mindre kiosk-fmansbolag leasegivaren ochen av en

slutit finansiell leasingrörelse leasetagaren hade här avtal om av
villkorens.k. ice-shake-maskin på standardiserade villkor. Ien

begränsat sitt felansvarhade leasegivaren på sedvanligt sett mot
och faktiska fullgörelseleasetagaren till leverantörens motansvar

visade sig funktionsfel,leasegivaren. En kort tid efter levereransen
förmåsvilka leverantören, då försatts i konkurs, inte kundesom

avhjälpa. hävde då leasingavtalet, vilket leasegivarenLeasetagaren
friskrivningen, hänvisade lease-sig under åberopandemotsatte av
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förpliktigande för leasetagarenyrkadeochtill leverantörentagaren
friskriv-invändeleasingavgifter. Leasetagarenförfallna attatt utge

påhonGrundenavtalslagen.enligt 36 §oskäligningen attvarvar
sig i under-befannmellanstorleksskillnadengrund parternaav

hävdamöjligheterhaftinte hadehonställning, attlägsen att samma
dåhonmed leverantören,direktavtal träffats attsin rätt som om

maskinen, leveran-betalaoch kunnatför vägrahaft attattutrymme
såfunktionsfeletochleveransefterkonkurstörens ovan-strax var

ochförutse demkunderimligenhon intehändelserliga ensamatt
vidare hahävdadesLeasegivarendärav.konsekvensernabära en

beträffande leve-leasetagarenundersökningspliktgående änlängre
garantiåtagan-normalafullgöraförmågaochsolvens attrantörens

ostridigtmåletfunktionsduglighet. Imaskinensrörande attden var
hävahaftskulle rättförhållande till leverantöreni attleasetagaren

maskinen.köpeavtalett om
oskäligt. Somvillkoret inteaktuelladetfannHovrätten att var

måstenäringsidkare,följande. Leasetagaren,anfördesskäl som var
transaktionkombineradinnebaravtaletmedvetenvaritha att enom

därförkreditgivningochmaskinenanskaffninginnefattade avsom
Leasing-kreditgivarens.roll främstleasegivarensoch att var -

hävaleasegivarenförhållande tillileasetagarenavtalet rätt attgav
månii objektetför felersättningerhållaochavtalet somsamma

leveran-rättigheterdessagällandeförmåddeleasegivaren göra mot
positionikundeLeasetagarentören. som omsammavaraanses

leasing-svaradealternativdet närmasthade begagnat mothon som
medel lånatsmedköpa kontantnämligenavtalet, annanatt avsom

leveran-med fel ochbehäftadvaritmaskinen attsäljaren. Attän
intekonkurs kan utgöraiförsattsefter leveransenkorttören anses

kunde likaochoförutsebarspeciell elleromständigheter naturav
kontantköp. Leasetagaren,vanligtinträffat vidha somgärna ett -

hafthafickkontaktat leverantören,ochutvalthasjälv ansessynes
bilda sigleasegivarenmöjlighetergodalika attminst en upp-som

fullgöra sinaoch förmågasolvensleverantörens attfattning om
åläggaSkälfunktion.maskinensavseendegarantiåtaganden att

hänseendeni dessaundersökningspliktvidsträcktareleasegivaren en
omständig-denföreligga. Enbartintekundeleasetagarenän anses

betrakta avsevärt störrefinansbolagetheten, attatt ensomvar
tillräckliginnebar inteleasetagaren,aktuelladennäringsidkare än

oskäligt. Här-del däravleasingavtalet ellergrund för att somanse
såförhållande. Attutnyttjat dettaotillbörligtbolagetkrävdesför att

målet.visats iintehadeskett

restriktivtanlademåli dettahovrättenkanAllmänt ettsägas att mera
generalklausulproposi-itill uttryckvad kommersynsätt än som

tilllämpningen.förriktlinjertionens
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Leasetagarens rätt leverantörenmot

möjligheter gällande påföljderLeasetagarens leveran-göraatt mot
kan grundas på främst följande metoder.tören

Särskilt åtagande eller särskild garanti från leverantören att svara
direkt leasetagaren.mot

överlåtelse sinLeasegivarens leverantören enligt2. rätt motav
köpeavtalet dem emellan.

Fullmakt från leasegivaren leasetagaren före-rätt attsom ger
leasegivarenträda leverantören.mot

förpliktar4. Tredjemansavtal leverantören leasetagarenmotsom
och leasetagaren självständig leverantören.omvänt rätt motger en

avtalspraxis förekommer främst olika varianter överlåtelse- ochI av
fullmaktsmodellerna, antingen för sig eller i kombination. Det är som

framgått omdiskuterat och ovisst vilken leasetagaren fårredan rätt
ingenenligt dessa. Rättsfallet NJA 1988 230 här säker vägled-s. ger

vad följdening, eftersom HD uttalade sig endast över-om som av
ordalag. dessa uttalanden framgårlåtelseklausulens Av dock deen av

överlåtelse- fullmaktsmodellerna,brister vidlåda ochansettssom
förmodligen åberopa leasegivarensnämligen leasetagaren bara kanatt

sin skada. kan ha betydelse leverantöreninte Detta närstoregenmen
ersättning för indirekt skada får utkrävas, såsommedgett ävenatt var

års rättsfall 1905 års köplag skulle tillämpas.fallet i 1988 attgenom
kommersiella köp emellertid säljaren fri-normala vidDet är att

skador, vilket också har godtagits iskriver sig från indirekta rätts-
betydelsen1979 483. praktiska lease-praxis, NJA Den attavse s.

ersättning för sin särskilda förlustmåhända inte kan krävatagaren
bakgrund fram-därför relativt liten. har dennatorde Det motvara

för leasetagaren leverantören kräva pris-kastats rätt motatt atten
köpeskilling efter hävningavdrag eller återbetalning leasegivarensav

tillräckliga påföljder för leasegivarens friskrivningbör kunna attvara
Håstad, 290inte skall oskälig Den köprätten jfrse nya s.vara

Festskrift till Brzekhus 225, densamme, KommersiellHellner, s.
Höglund i 1988 230avtalsrätt 114 och JustR NJA 237.s. s.s.

för finansiell leasing torde dock inte begränsadispositiva regelnDen
detta särskilt Millqvist 147-151, jfrseleasetagarens rätt sätt s.

351s.
i förhållande till leverantören hävtfallet leasetagaren lease-För att

har leverantören åläggsgivarens köpeavtal ävensagts, att attom
köpeskilling leasegivarenbetala tillbaka den erlagt, detta intesom ger

leasingavgiftertäckning för de han fortsatt skyldigleasetagaren är att
leasegivaren Söderlund i Affärsrätt 4/ 1985betala till se t.ex.
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Även föreligga iprocessuella svagheter kan devissa24s.
i avtalspraxis.ofta harmodeller använtssom

varianter främstgranskning de olikaVid över-närmare avaven
i utredningensförekommerfullmaktsmodellernaochlåtelse- som

därför de inteoacceptablaframstår fleraavtalsmaterial, att gersom
leasegivarens leveran-verklig rättleasetagaren rätt utöva motatten

skönsmässigsällanleasegivaren intestället har rättI atttören. en
också har lease-ellerfår hansleasetagarenmedge rätt,övertaatt

skall få använda ellerredskap leasetagarenvälja vilketgivaren rätt att
Uppenbarligenanspråk gällande leverantören.själv göra motatt

leverantörenovillkorligtillförsäkras rättmåste leasetagaren moten
godtas.skall kunnafriskrivningleasegivarensför att

uteslutande hålla sig tillhardär leasetagarenkan avtal,Vidare att
leverantören,leasegivaren uppnårvadoberoendeleverantören motav

leasegivaren i dessaeftersomavtalslagen,enligt 36 §godtasknappast
på lease-kompensationsig dubbeltillskansamöjlighetfall har att

bekostnad.tagarens

konsumentleasingTrepartsfrågoma vid

finansielltrepartsfrågorna vidbedömningenblirredanSom antytts av
bakgrund dekonsumentförhållandenannorlunda ileasing mot av

konsumentköplagen och konsu-tvingande reglerna inäraliggande
dessa regler skulletillämpningstrikt analogmentkreditlagen. En av

huvudleasegivarenbetyda,leasing kunna överindirektvid tagetatt
idröjsmålför fel ochfrånfriskriva sigkundeinte eget annanansvar

leasing liksomdirektmedger. Vidkonsumentköplagenvadmån än
rättigheterleasegivarespantsättningöverlåtelse ellergenerellt vid av

medföratillämpningmotsvarandeskulleleasingavtalenligt atten
konsumentköplagenregler ifick åberopa angivnakonsumenten mot

invänd-konsumentkreditlagen,reglerna i 16 §ochleverantören om
Tänkbart kanleasegivaren.kreditgivare,och kravningar motmot
leasegivaren igällerbestämmelsesistnämndadock motäven attvara

detalltid harleasetagarenleverantörenochbåda fallen motatt ansvar
konsumentköplagen.följer avsom

uttaladekonsumentkreditlagennuvarandetill denpropositionenI
1991/92:83till 16 §anslutning prop.följande idepartementschefen

81.s.

och andrahyresavtalrörandelagregleringavvaktan en
tordekonsumenttjänstlagenomfattastjänsteavtal demän avsom

analogt."tillämpasofta kunnaför kreditköpden regelnnya
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det i vissa falluttalades vidarekonsumenttjänstlagentillmotiven attI
konsumentkreditlagenstillämpningmed analogbefogat avenvar

konsument-direkt itjänsterandravid förvärv änregler avsessomav
136 och 336.1984/852110sällskapsresor prop.tjänstlagen, t.ex. s.

löfte vidockså reseföretagshar1986:155hovrättsfallet RHI ett
kreditgivareåberopaskunnatsällskapsresaavbeställning mot enav

ikraft. kommentaren tillIkonsumenttjänstlageninnan trättredan
dragit denoch LambertzEriksson över-konsumentkreditlagen har

i sådanatillämpas analogt"torde böra16 §slutsatsengripande att
uttryckligtmed de falljämställbaraframstårsituationer somsomsom

anslutning till198. IKonsumentkrediterparagrafen" seiregleras s.
framhåller de vidare,meningarnaoch tredjeandrastycket§ andra16

skall tillämpasbestämmelsennågot tvivelrådainte kandet attatt om
med avbetal-jämställa"helthyresavtalpåbl.a. äranalogt attsom

rättsfallet NJAhänvisas tillkanFrån äldre196.ningsköp" rätts.
principiellförelåg någondet inteuttalade,671 där HD1989 atts.

mellanpantsättningöverlåtelse ellerbedömningiskillnad av-av
tydlighetkravochhyresavtalbetalningskontrakt och att samma

elleröverlåtelseunderrättelseställas påskulleoch klarhet omen
båda fallen.pantsättning i

uttalandengeneralklausulmotivensochbakgrund häravMot om
det aktuella sefallregler itvingandetillämpninganalog somav

friskriv-leasegivares122 kan1975/76:81 sägas,främst atts.prop.
oskäligunderkännasregelmässigt börkonsumentleasingning vid som

konsumenten rättden sämreutsträckningåtminstone i den gersom
tordeMot leverantörenkonsumentkreditlagen.16 §följerän avsom

dröjs-fel- ochkonsumentköplagensfrågagälla imotsvarande om
kunnaleasegivaren börinnebär leasetagarenmålsregler. Detta motatt
enligtdröjsmål hanochinvändningar felgällande allagöra somom

jämlikt konsu-ochleverantörenochmellan leasegivarenköpeavtalet
tordeVidareleverantören.gällandekanmentköplagen göra mot

hanfå invändadirekt leasingfallvid i även attkonsumenten vart
hanellerbetalning till leverantörenleasingavgift eller atterlagt annan

inte visstekonsumentendenne,överenskommelse med attträffat om
ingåbetalningen eller överens-saknade rätt emotleverantören att ta

underlåtitoaktsamtuppsåtligen ellerinte hellerochkommelsen grovt
andra ochstycketandra16 §detta,kunskapsigskaffa seatt om

återbör vidare,tredje stycket§16Analogtmeningarna.tredje av
anspråk påför leasetagarensfölja,leasing,vid direktåtminstone att

penningpresta-skadestånd ellerleasingavgift,återbetalning annanav
intillleverantörenleasegivaren jämteleverantörention mot ansvarar

medmottagit konsumentenleasegivaren harbeloppde an-avsom
leasingavtalet.ledning av
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Vad direkt leasing gäller i andra fall därävensagtssom nu om en
leasegivare överlåter eller sina rättigheter enligt leasing-pantsätter
avtalet till leasegivare eller kreditgivare.en ny

Leasegivarens friskrivning4.4.6 från föransvar
leverantörens löften

Särskilt vid billeasing till konsument har under år uppkommitsenare
problem hänger med leasegivarens friskrivning från desom samman

löften och garantiersärskilda leverantören kan ha utfäst motsom
leasetagaren. Vanligt har varit leverantören till konsumenten ställtatt

"bytesgaranti", "värdegaranti" eller liknande enligt frånut etten
leasingavtalet formellt fristående formulär. I vissa leasingavtal har

rubrikendock "garantin" under "Särskilda villkor", varvidomnämnts
leverantörens och leasegivarens roller utåt framstått särskiltsom
starkt sammanflätade.

Innebörden de bytesgarantier och liknande förekommitav som
varierar något. I de flesta fall har garantin innehållit leverantörenatt
förbundit sig vid den tid leasingavtalet löper "återköpa"att ut
leasingobjektet eller konsumentenslösa "restskuld" till det i leasing-

angivna under förutsättningavtalet restvärdet bil köps elleratt ny
vid inbytestillfället.leasas från leverantören Konsumenten har dock

sistnämndasällan uppmärksammats förutsättning utlovatsutan
eller bibragts intrycket vid leasingtidens slut kunna återlämnaattav
leasingbilen kostnad. konsumenten sedan inteNär önskat ellerutan
haft råd köpa bil, leverantören upphört sälja aktuellt bil-att attny

gått i och garantinmärke eller leverantören konkurs därmed blivit
konsumenten leasegivaren differensenvärdelös, har krävtsav

mellan det kalkylerade restvärdet och försäljningsvärdet. Differensen
fallhar i många bakgrund låga leasingavgifter, höga avtala-mot av-

låga reellade restvärden och restvärden fallande andrahands-en
marknad varit avsevärd.-

Vid bedömning konsumentens möjligheter rättsligenatten av
åberopa leverantörens löften leasegivaren, bör förstkunna mot upp-

märksammas den vanliga gången vid billeasingavtals ingående. Enligt
erbjuder leverantören leasingobjektet bilföretagetdenna kundenav

bl.a. leasing. bakgrunden finns ofta samarbets-finansiering Igenom
avtal viss eller vissa finansiärer, och ibland ingår leverantörenmed

ñnansiären i koncern. tillhandahålleroch Leverantörensamma
leasingformulär vid affär påtecknas kundenfinansiärens medsom av
för individuella och standardiserade villkor. Kontraktetverkan både

skickas till finansiären för kreditprövning och godkännande.sedan
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för finansiä-leasingavtalfullmakt tecknaingenharLeverantören att
fungeraranställd hos denne. Däremotinteräkning och ärrens

deföroch anbudsupptagareförmedlareoftaleverantören avsom
omfattar.finansiärenmedsamarbetetfinansieringsformer som

avgjortoch framåtfrån 1990reklamationsnämnden har ettAllmänna
Olikaproblemet.aktuella vägarbl.a. detärendenhundratal rörtsom

har imed detta. ARNtillkommaför rättahar använts att en grupp
antecknats "Bytes-villkorsärskiltleasingavtaletifall, där som
överenskommelsenförstås såmåstedettagaranti", attansett att

leasingavtaletiinkorporeratsoch leverantörenkonsumentenmellan
för leverantörensiklätt sigdärmedleasegivarenoch ansvaretatt

enligtdetsådanaomständigheternafallåtagande. I attannatett var
leverantörensbetraktaanledninggrundadförelågARN att en

Omständigheternaleasegivaren.förombud ävenrepresentant som
garanti ochtill leverantörensleasegivaren käntutgjordes bl.a. attav

i koncern.ingickoch leverantörenleasegivaren sammaatt

ingåendeavtaletsgången vidbeskrivnadenbakgrundMot ovanav
förHäruppmärksammas.1986 596 övergavsrättsfallet NJAbör s.

redanpunktdock påutsträckning jfrvissdel ikonsumentavtalens en
restriktivbetydligtprincipiellthemförsäljningslagårs1971 meraen

303.1968rättsfallet NJAiinställning s.

monteringsfärdigt husträhusföretag596 sålde1986 ettI NJA etts.
mottagitsanbud från konsumenteneftertill konsument att enaven

avtaladedettvistuppkomingåendeavtaletsEfterförsäljare. om
inled-eller ej. HDhusetmonteringinkluderadepriset angavav

å sidannäringsidkaremellanslutetavtaletningsvis enaatt envar
sidan. Enå andrakonsumenti egenskapprivatpersonoch aven

engångs-normaltkonsumentenförförevarandeaffär art envarav
ganskaställasmåstebetydelse. Detekonomiskföreteelse storav

avtalettillbidrardennenäringsidkarenpå ut-krav attattstränga
Särskiltkonsumenten.förinnebörd står klardesssåformas att

kon-tillhandahöllnäringsidkarenfall,i dettadettagällde när, som
priset.viktig saksårördeoch frågantraktshandlingarna somen -

orderbekräftelseellerleveransavtalvarkenvidareHD attangav
kundesigoch förvilket ihuset,monteringeninnehöll något avom

hade dockmontering. Parternainnefattadeinteprisettyda att
till ståndkommitmonteringavtal trots attvarit att omomense

skriftform,vidviktlagtavseendeihusföretaget, storannatsom
Bl.a.monteringen.beträffandeavtalsformulärtillhandahållitinte

kontraktshandlingarnaskriftligadeenligt HD,innebar,detta att
ochavtalsförhållandet mellanredovisadeuttömmande parterna,inte

endast leveransenavsågleveransavtaletprisuppgiften ihuruvida
oklart. HDdåframstodhelhet,i dessavtalsförhållandeteller som -
husföretagetförombudinte varitförsäljarendärefterframhöll att

träffaräkninghusföretagetsförbehörighethafthellerinteoch att
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hade försäljaren haft behörighetmed konsumenten. Däremotavtal
husföretagets räkning. fortsatte principiellt:anbud för HDatt motta

näringsidkare organiserar sin verksamhet så försäljare"Om atten
för näringsidkarens räkning medanbud från konsumentertar upp

vidarebefordra anbuden till näringsidkaren, bör viduppgift att
försäljarenträffat avtal utgångspunkten vadtolkningen attvara,av

uppfattningeller bort inse konsumentens rörandehar insett om
näringsidkaren. Försäljarens insikterinnehåll tillräknasavtalets

fårunder förhandlingarna med konsumenten alltsåoch åtgärder
omfattningen och innebördendet gäller bestämmabetydelse när att

husföretaget och konsumenten."avtalet mellanav

förevarit mellan försäljaren ochgick sedan in på vadHD som
totalpris för huset, in-hade begärtkonsumenten. Den ettsenare

uppfattatmontering, och han hade också leveransavtaletkluderande
monteringen. och med konsumenten begärtinnefattande I attsom
försäljaren ha insett risken för konsumententotalpris borde attett
leveranskontrakt tillställdes honomuppfatta detkunde som senare

och montering. Enligt hadeinnefattande både leverans HDsåsom
klargöra detförsäljaren för konsumentendet därför ålegat attatt av

till leveransavtal behandladetillhandahållna utkastetförsäljaren
angivna priset inte omfattadeoch detendast leveransen att mon-

Husföretaget hade följ-hade försäljaren inte gjort.teringen. Detta
bidra tillprincipiella skyldighetenaktligen inte fullgjort den att att

ståndpunktavtalet enligt företagetsför konsumenten vadklargöra
hävdademåste då den konsumentenFöreträdeomfattade. ges av

avtalet.tolkningen av

enligt min mening förasi detta rättsfall kanställdesDe teser uppsom
enligt följande.vid billeasing till konsumenttill avtalssituationenöver

ofta ekonomisk betydel-förbilaffär konsumentenEn år storav
leasegivarendärför ställas påkrav måsteGanska stränga attse.

stårutformas så dess innebördleasingavtaletdenne bidrar till attatt
leasegivaren till-särskiltgällerklar för konsumenten. Detta som

kontraktshandlingarna.handahåller
sin verksamhet så, leveran-leasegivare organiserarNär atten

räkning förför leasegivarensanbud från konsumentertörer tar upp
utgångspunkten vid tolkningenbörvidarebefordran till denne, av

inseinsett eller bortvad leverantörenleasingavtalet att omvara,
tillräknas lease-leasingavtalets innehålluppfattningkonsumentens om
förhandlingarnaåtgärder underinsikter ochgivaren. Leverantörens

inne-omfattningen ochsåledes betydelsefårmed konsumenten när
skallleasegivaren och konsumentenmellanleasingavtaletbörden av

bestämmas.
sker med leverantören,alla kontakterEftersom konsumentens

och leasegivarenleverantörentillhandahållsleasingformulären av
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affärenkopplas in först alla villkor i klara, bör leverantörennär är
leasingkontraktinse konsumenten kan uppfatta det leve-att att som

tillställer honom innefattar också de utfästelser leveran-rantören som
ombud för leasegivaren.eller leverantören Dettören gör äratt

därför leverantören klargöra leasingavtalet inte omfattaråligger att att
utfästelser och leasegivaren inte för objektet.leverantörens ansvarar

inte detta, har leasegivaren inte fullgjort sinOm leverantören gör
principiella skyldighet bidra till klart för konsumentengöraatt att
vad leasingavtalet i realiteten omfattar. Företräde måste då denges

hävdade uppfattningen avtalets innebörd.konsumenten omav
och partssituation ofta föreligger vid konsument-den avtals-I som

bör leasegivaren således för leverantörens löften ochleasing svara
hävdade uppfattning leasingavtaletsbindas konsumentensav om

bort inse det förelåginnebörd ide avseenden leverantören attsom
uppfatta efterrisk för konsumenten kunnat avtalet sätt änannatatt

reella innebörd. Detta bör gälla oberoende leverantörensdess av om
i leasingavtalet, leasegivaren på fåttutfästelse nämns sättannat vet-

utfästelser eller koncern-leverantörens leverantörenskap är ettom
försagda gäller särskilt för konsumentens garanti detbolag. Det

eftersom i denna del inte sällanl kalkylerade restvärdet, leverantören
garantiuppgifter samtidigt konsumentensvilseledandelämnar som

ofta på svårtillgängligt i leasing-för restvärdet sättpresenteras ett
avtalen.

motsvarighet till HD:s bedömning i 1986 596Någon exakt NJA s., i Marknadsdomstolens enligt avtals-inte återfinnas praxistorde
radkonsumentförhållanden. Däremot har MD ivillkorslagen för en

i frånoskäligt näringsidkare friskriver sigbeslut det attansett egna
muntligautfästelser och från ombuds skriftliga ellermuntliga ut-i

1978:1,och avtal, 1972:12, 1974:20, 1975:30,fästelser MDi se
gällde1982:8,1978:14, avgörandet1978:23 och 1979:15. I som en

i Standardavtal,villkorkonsumententreprenad, har MDl ansett att som
muntligaobundengenerelltinnebär näringsidkaren skallatt1 avvara

behörighetombudsutfästelser, oskäliga. tvingande regelnDenär omi
lag-utsträckning gällahemförsäljningslagen torde i vissi 12 § utan1

fjfr 1994:29 120stöd på områden konsumenträtten Dsandra s.av
Även konsumentleasingavtalensfinansiellamed hänvisningar. de

med detta.givetvis ifrågasättas i enlighetförbud sidolöpare kanmot
mindreliknande frågor leasetagarenbedömningenFör när ärav

redo-norska prejudikatet Rt 1992295,näringsidkare, kan det som
i visst intresse.visas avsnitt 8.1.1, vara av
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avtalsbrott4.4.7 Leasetagarens

reglering leasetagarens avtalsbrottfinansiella leasingavtalensDe av
och delar 2.2.9 Viktigast ochbeskrivits i avsnitt 2.2.7har av ovan.

leasingvillkorens bestämmelser delsomdiskuterade ärmest om
häva och kräva skadestånd, delsleasegivarensgrunderna för rätt att

skadestånd.beräkning av

Hävningsgnmder

hävningsgrunder sådana fårförekommandeVad gäller sägas attsom
avtalsbrottoch vadfullt acceptablaflertalet utgörär motsvarar som

hävningsgrunder kan dockregler. Vid vissaenligt allmänna sättas
leasingavtaletleasegivaren hävaVillkorfrågetecken. rätt attsom ger

åtaganden med leasegiva-missköter andra avtal ellerleasetagarenom
konsumentförhâllanden ofta börasärskilt itredje tordeeller manren

förbudetavtalslagen bakgrundenligt 36 §underkännas mot motav
konsument-kopplingsförbehåll i 25 § jfr 21 §motsvarande s.k.

näringsidkareavbetalningsköplagen mellanoch §kreditlagen 7 samt
generalklausulmotiven främsti seuttalandena i ämnet prop.

ovill-för leasegivarenVidare måste1975/76:81 145 rätt attens.
underlåtenhetvid "leasetagarensleasingavtaletkorligen häva att

omedelbart efter leverans"leveransgodkärmandeskriftligtlämna
kravet påoskälig betraktarförhållandenallaunder även manvara om

objektet felaktigtordningsföreskrift. Omskriftlighet enbart ärsom en
och krav pådrabbas hävninggivetvis inteleasetagarenskall av

Även i kommersi-inte godkänner objektet.därför hanskadestånd att
skälig tid undersökaleasetagarenförhållanden måsteella attges

leveransgodkännande kanleasegivaren frampressatobjektet. Ett av
felan-friskrivning frånunderkänna leasegivarensgrund förutgöra att

ingående i 1975/vid avtalsotillbörliga metoderjfr prop.svar om
76:81 125.s.

Åtskilliga hävaleasegivarenfinansiella leasingavtal rätt attger
varjeleasetagaren och vidbetalningsdröjsmålvid varjeavtalet av

förpliktelser enligtnågon leasetagarensåsidosättande avannanav
uppställs då inte, vilket däremotväsentlighetskravNågotavtalet.
konsumentköplagen och allmännaexempelvis köplagen,enligtgäller

löstillämpa vid hyraprinciper,kontraktsrättsliga ävenär att avsom
konkretiserade dröjsmåls-särskilda,allmänhet. Också deiegendom

mellan näringsidkare och 25 §avbetalningsköplageni §reglerna 7
väsentlig-uttryck förkonsumentkreditlagenjfr §21 sammager

generalklausulmotiven rimliguttalanden ihetsprincip. Centrala om
stöd för principen ioch påföljdavtalsbrottproportion mellan attger

utanför området förfår tvingandeutsträckningbetydande ävenanses



Gällande civilrätt 159SOU 1994:120

särskilda tvingande lagstiftningen. 36 § avtalslagenden Att kan
då hävningspåföljden i det enskilda fallet framstårtillämpas som

oskälig givet. Och leasegivarna i vissa situationer kan haär även om
intresse snabbt kunna häva och skydda sin säkerhetsärskiltett attav

frågas, villkor hävningsrätt vid varje dröjs-kan härutöver ettom om
mål inte under alla förhållanden oskäligt vid så långvarigt ochär ett
ekonomiskt betydelsefullt avtal finansiellt leasingavtal regel-ettsom

Jfr Hellner, Festskrift till Brzekhus 219,mässigt utgör. s.
Finansieringsformer Bengtsson, SärskildaAdlercreutz, 151s.

och Arnesdotter, Finansiell leasing 28.avtalstyper I 54s. s.
hävningsklausul kan behövas i vissainvändning hårdEn att enom

obestånd, denkritiska lägen, såsom vid leasetagarens även om annars
ståndpunkt i princip underkänns itillämpas strikt,inte är en som

vilket framgår bl.a. motiven till 36 §svensk kontraktsrätt, av av-
1975/76:81 120 f angående näringsidkarestalslagen se s.prop.
praxis, jfr Hellner Bernitz,bundenhet 215 ocha.a. s.av egen

Särskilt underlägsen skall såledesStandardavtalsrätt 85. parts. en
juridiska rättigheter och inteförlita sig på starkarekunna partsen

starkare inte brukar åberopa klausu-hygglighet. Och den partenom
utgångspunkt förhindrad det visslen han göra ävenär att mot ensom

situation. Därtill kan, hård klausuleller i viss ärnärpart en av-en
insolvensfall, sakrättsliga principeranvändas endast isedd att om

obundenhet borgenärsdiskriminerande villkorborgenärers av
tillämpning nedan.klausulens avsnitt 4.6åberopas se närmaremot

funktion påtryckningsmedel kanhårda hävningsklausulersMot som-
inte kan beaktansvärt intresse få hotainvändas, det ett attatt vara

genomdrivaskan rättsligt.med påföljder intesom
måttet bedömningsrättdet alltför skönsmässigVidare kan stora av

frågai beträffande vissa hävningsgrunder. Ileasegivarenför sättas
inte leasegivarenanteciperat avtalsbrott stadgas sällanvillkor attom

det "enligt lease-kräva skadestånd exempelvisfår häva och om
skälig anledning leasetagarengivarens bedömning finns antaga att

leasegivarensfullgöra sina förpliktelser". Förutominte kommer att
påbedömningsrätt och avsaknaden kravensidiga och fria väsent-av

förpliktelse försummel-för såväl försummelsen denlighet somsom
hävningsrätt vid betydligt lägre graddenna klausul ensen avser, ger

kräver. Klausulensannolikhet för vad dispositivavtalsbrott rättänav
köplagenkan jämföras med 62 första meningen§ partensom ger

inträffadet kommerhäva först det står klarträtt att ettatt attom
konsumentkredit-häva köpet. Vidavtalsbrott rättparten attsom ger

stycket ochenligt 21 § första 5kan säljaren liknandeköp sätt
konsumentkreditlagen kräva förtidsbetalning ochstycket§ andra25
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förfarande stårkonsumentensdet på grundförståterta avomvaran
betala sin skuld.undandrar sigdenneklart attatt

leasingobjektethävningsgrunden,ofta föreskrivnadenMot att
förpliktelser lease-förställd säkerhet leasetagarensoch/eller av

betryggande säkerhet, kan delvislängre bedömsgivaren inte ge
anteciperingsklausulen. Särskiltinvändningar göras motsomsamma

för konsument-uppmärksammas reglernakonsumentleasing börvid
25 § andraoch andra stycket ochstycket 4i 21 § förstakreditköp

säljaren får krävainnebärkonsumentkreditlagen. Dessastycket att
ställts för kreditensäkerhetåtertaförtidsbetalning och somomvaran

återtagandeförbehåll köptaOm denförsämrats.har avsevärt mot
får säljaren gällan-säkerhet,försämrats göraharavsevärt somvaran

uppsåtligen ellerkonsumentenendastbefogenheterdessade om
harförsämringen. Konsumentenhar orsakatvårdslöshetgrovgenom

vidta rättelse,uppsägningstid ochtillfall dessutomi dessa rätt att
börangivna avseendenleasingavtalen. Ifinns inormalt inte nusom

tillämpas analogtavtalslagen kunnakonsumentkreditlagen via 36 §
konsumentleasing.

näringsidkaremellanvid leasingSkadeståndsklausuler

leasingav-i finansiellaskadeståndsklausulervanligasteDe typerna av
klausuleroch 2.2.9 Dessaavsnitten 2.2.7beskrivits ital har ovan.
ofta hosoch aktualiserasleasingavtalifrågasätta ioftasthör till de

HD-prejudikat före-Någotdomstolar.kronofogdemyndigheter och
hovrättsavgöranden,refereradenågraemellertid inte, däremotligger

underrättspraxisframskymtat ii övrigt ärbildnedan. Den attsomse
medfått framgångsällannäringsidkare,han varitleasetagaren, när

bero på delstordepunkt. Dettaoskälighet dennainvändningar om
restrik-avtalslagen36 §tillämpaallmänna tendensdomstolarnas att

tvist ofta intevidleasegivarnanäringsidkarförhållanden, delstivt i att
medger leasetagarenordalydelseneftersina villkortillämpar utan en

positivtberäkningliggereller närauppgörelse motsvarar avensom
kontraktsregler, vilkaenligt allmännakontraktsintresse motsvarar

förefallersällanlös egendom. Inteockså vid hyradispositiv rätt av
grund, vilketrättsligt klenvilat pådärtill hatalanleasetagarnas sett

mått-vilkasvårighetenden allmänna avgöradelvis kan bero att
finansiell leasing.bedömningenvidskall användasstockar avsom

kan deBraekhus 220Festskrift till sägas,HellnerMed bl.a. atts.
näringsidkaremellanvid leasingskadeklausulernastandardiserade

inomhåller siggrund dessaersättningen påså längegodtasbör av
kontraktsintresse.positivtStandardiseringrimligför avenramen

böröverkompenserasförhållande till dettaileasegivarenEndast om
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i fråga. innebär leasegivarenjämkning komma Detta bör kunnaatt
skadestånd vad han erhållitkräva avtalet full-motsvararett som om

efter sitt innehåll, med beaktande leasegivarens förmångjorts av av
framskjuten återbetalning finansierat belopp och hans skyldighetav

skäliga åtgärder för begränsa sin förlust.vidta attatt
standardiserade ersättningsklausulernasvårighet med deEn är att

enskilda fallet ofta blirskäligheten dem i det bedöma olikaattav
på vid vilken tidpunkt under avtalets avveckling de aktuali-beroende

därför hävdas visst villkor sällan kankanDet att ett ansesseras.
gäller s.k. 3/4-villkor har dock Hellneroskäligt i sig. Når det ett rent

linje med Finlands högsta domstols bedömning i220, i HDa.a. s.
8.1.3 nedan, det finns sakligt177 avsnitt1985 se menat att sett

för betrakta villkoret oskäligt såvida leasegivarenstarka skäl att som
utredning visar det i särskildaförebringa det falletinte kan attsom

skulle skäligt tillämpa villkoret, i betraktande allmännaatt avvara
för beräkning positivt kontraktsintresse. Det skulle medprinciper av
råda presumtion detta villkor, innebördandra 0rd äratten om vars

skall betala fjärdedelar resterande icke för-leasetagaren treatt av
leasingavgifter diskontering till nuvärde och avräk-fallna utanutan

återtagandet, oskäligt i sig.objektets faktiska värde vidning ärav
innebär, leasegivaren skall erhålla detklausultypDen attsom

nuvärdet samtliga leasingavgifter och i förekomman-diskonterade av
restvärdet, leasetagaren får tillgodgörafall det kalkyleradede utan att

meningvärde vid återtagandet, enligt min alltidsig objektets är att
mån objektet något beaktansvärt kvar-oskälig i den harsomanse

leasegivaren tiller-klausulen aktualiseras. Skallstående värde när
samtliga återstående avgifter måste krävas objek-värdetkännas attav

erhåller leasegivarenfallvärde leasetagaren. Igottgörs annattets
eller i fall beaktansvärt betalt vaddubbel kompensation änvart mer

avtalet avvecklats nonnalt.fåtthan om
leasegivare lär tillämpa,modell de flestadenI ävennumerasom

något tillerkänns leasegivaren detvillkoren kan föreskriva annat,om
avtalstidnuvärdet alla leasingavgifter för återståendediskonterade av

erhåller vid försäljningnettointäkt leasegivarenminus den en avsom
skäligt värderat värde. Oftast ingåreller motsvarandeobjektet ett
i det diskonterade beloppet.kalkylerade restvärdetdetäven

framför allt på tillämpaddenna beräkning berorSkäligheten av
skyldigpå hur leasegivaren skötadiskonteringssats äräven attmen

värderingen objektet. Vad gäller dis-försäljningens eller av
understigerdenna ofta såväl avtaletskonteringssatsen kan noteras att

leasegivarens upplånings- eller referensränta. Som nämntsränta som
innebär detta leasegivaren ersättningi avsnitt 2.2.7 att tar ut en som

positiva intresset. bör krävas diskontering skeröverstiger det Här att
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fall når till upplånings- eller referens-faktor imed vartsom uppen
skillnaden mellan denna och avtalets i principeftersom räntaräntan,

affärsvinst. Med hänsyn till avbetalnings-leasegivarensutgör att
tredje stycket jfr 5 § första stycket avbetal-enligt 9 §säljare

näringsidkare skyldig avräkna allmellanningsköplagen är räntaatt
kreditfordringen, kan vid leasingobetalda delenpå den ävenav

motsvarande diskontering till avtalets bör ske.diskuteras räntaom en
inte föreligger någon relevantanföras detstöd för detta kanTill att

dispositiva skadeberäkningsregler förbakomliggandeskillnad mellan
regel måstevarför avbetalningsköplagensför hyra,köp och anses

vidskäl, har relevanskrediträttsligavila på allmänna ävensom
dock med allmännaFrågan hängerfinansiell leasing. även samman

beträffan-kontantvärde och detbedömningfrågor ompengarsavom
finansieringsav-skillnad mellankontraktuellt skadestånd börde göras

jfr § första stycket 2 konsument-till rörlig 24till fast ochtal ränta,
betingade ersättningDärtill får beaktas denkreditlagen. att som en

täckning förinnefatta avsevärdainnebär kanlåg diskonteringssats
försäljningskostna-uppläggningskostnader ofta främstinitial- eller

särskildpåkostnaderdessa sätt,der. Om annat t.ex.tas ut som en
vilket från lease-finansierat belopp,avgift på några procent av

leasegivamaföredra, tordekontrollsynpunkt bör atttagarens vara
Oavsett vilkenefter avtaletsberedda diskonteraofta ränta.attvara -

fallfrågor bör det i mångai diskuteradeprincipiell harman nusyn
understiger denklartdiskonteringssats,befogat att upp-somenvara

jämkas uppåtför leasingavtalet,relevantlåningsränta är motsom
stöd 36 § avtalslagen.medåtminstone denna ränta av

i diskontera-kalkylerade restvärdet detingår ofta detframgåttSom
vidföljdriktigt leasetagarennaturligt ochbeloppet. Detta närde är

form åtagit sigfullgörelse i elleravtalsenlig att garanteraannanen
restvärdegaranti,uttryckligleasegivaren detta värde, t.ex. genom

förlängningsskyldighet.och/ellersäljoption eller anvisnings-utställd
sådana villkor,innehållerflesta leasingavtal i dagEftersom de an-

villkoren, åter-individuellt föreskrivnaelleri de allmännatingen
positiva intres-väl leasegivarensskadeklausulerna regelspeglar som

det kalkyle-leasegivarenintedet fall leasetagarenFör garanterarse.
fåroacceptabelt leasetagarendockrestvärdet, måste detrade attanses
fallLeasegivaren får i dettabegår avtalsbrott.hanför detta närsvara

vid avtalsenligbetalt vid avtalsbrottmärkbart bättre än av-annars
avtalsregleringför sådanleasingförhållandet. Till stödveckling enav

eftersombehövasanföras sådan kanframgångmedkan inte att en
skadeståndet. Vid leasetagarensförmår betalaofta inteleasetagaren

strid med konkursrättsligastå imåstekonkurs argumentet anses
avsnitt 4.6 nedan.förmånsrättsordningen seoch närmareprinciper
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visaVad gäller leasegivarens plikt vid försäljning elleratt omsorg
värdering leasingobjektet, kan inte ställas högre krav vad 9 §änav
andra stycket avbetalningsköplagen mellan näringsidkare kräver,
nämligen objektets värde skall beräknas efter vad leasegivaren kanatt

få lämpligt sälja objektet jfr Hellnersättut attantas genom a.a.
221.s.

Från refererad hovrättspraxis kan följande mål skadeståndsbe-om
räkning närrmas.

1986:153. finansbolag leasegivarenRH Ett och enskilden
ingått finansiellnäringsidkare leasetagaren hade avtal leasingom

grävmaskin för månader. allmänna villkoren innehöll72 Deenav
vid leasetagarens avtalsbrott leasegivarenklausul rätten som gav

till skadestånd inte skada kunde visas, skulleett som, annanom
uppgå till leasingavgiften för resterande leasingtid diskonterad till

vid återtagande efternuvärde Leasetagaren inteprocent.sex gavs
sig objektets värde. Eftertillgodoräkna avtaleträtt att att sagts upp

leasegivaren grund leasetagarens betalningsdröjsmål ochavav
återtagits, krävde leasegivaren skadestånd med åter-maskinen

till föreskrivnastående avgifter diskonterade, inte procent utansex
tillgodoräknades, likaledes medtill avtalets Leasetagarenränta.

från avtalet, vad försäljningen maskinen inbringat.avvikelse av
i målet gällande skadeståndet oskäligtgjordeLeasetagaren att var

skulle jämkas till noll. Oskäligheten bestod i avtalets lydelseoch att
till såväl återtagandemedgav leasegivaren maskinenrätt av som

leasingavgifter. Leasegivaren invändeåterstående hans yrkandeatt
innebar dubbelkompensation, klausulen i avtaletinte oavsett om

innebära detta. Han hade "renrakat" avtalet från allakunde räntor
avdrag för maskinens värde, varför det yrkade skadestån-och gjort

verkligamotsvarade den skadan. Leasegivaren hade gjort vaddet
möjligt för begränsa skadan. Eftersom han inte lyckatsattvarsom

maskinen hade den och försäljningsprisethyra nytt avyttratsut
fann leasegivarenstillgodoräknats leasetagaren. Hovrätten att-

medförde han förlorade tillåtertagande maskinen inte rättenattav
klausulen i avtaletskadestånd, fordrad skadeersättning trotsatt - -

tillskäligt med hänsyninte kunde överstiga vadanses som var
förtjänst. Således saknadesavtalsbrottet och leasegivarens rimliga

jämkning.anledning till
avtal direkt leasingRH 1987:39. Målet gällde ett om av en

parkeringsaktiebolag lease-personbil på 36 månader mellan ett
Enligt avtaletsoch bilbolag leasegivaren.tagaren störreett er-

upphörde föresättningsklausul skulle leasetagaren, avtaletom
% leasingavgifterna för åter-utgång, erläggaavtalstidens 35 av

efter dagar krävde lease-stående tid. Sedan bilen återlämnats 23
gjorde invändninggivaren ersättning enligt klausulen. Leasetagaren

omständigheten han först efteroskälighet med hänsyn till attom
någoningående fått bilen inte disponeradesavtalets veta att av

utomstående. Tillämpningenanställd hos leasetagaren utan avav en
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till den korta tid bilenmed hänsynoskäligavtalet även somvar
omständighetenden åberopadegenmäldeLeasegivarenleasats. att

tillämpadangelägenhet och bestredinternaleasetagarens attvar
leasingtiden.till den korta Pro-för hög med hänsynprocentsats var

leasegivarensbeaktande bl.a.fastställts medhadecentsatsen av
de lägsta i bran-nybilsförsäljning ochvidhandelsvinst var en av

fallet förmod-skulle i det aktuellanettovinstLeasegivarensschen.
fullföljts. anfördeavtalet hade Hovrättenbli mindreligen än om -

tillkomst lease-efter avtaletsomständighetenåberopadedenatt var
utanför leasegivarenslåg heltangelägenhetinternatagarens som

varit igällande leasegivareninte gjortsdetkontroll och attatt ens
ställning skullei överlägsenleasegivaren varitfrågalond tro. om

aktiebolag och enbartmellan tvågällde tvistmåletbeaktas attatt en
utformat for-leasegivarenavtalet ingåttsförhållandet ettatt av

oskälig.ersättningsklausulen Ikunde medföradå intemulär att var
till den korta avtals-oskälighet med hänsynklausulensfrågan om

förevarandeleasingtransaktionframhöll hovrätten,tiden att aven
motsvarande objek-krediterhållerleasetagareninnebärslag att en

avgiftkredit får betalaför dennakontantpris och han ränta,atttets
förbehålleninternkostnader ochleasegivarenstäckningför av

tillämpningenföljaktligenskulleLeasegivarenaffärsvinst. genom
fullgjorts.rått avtalet Motförsättas i det lägeklausulen omsomav

%-klausulen inte35tillämpadekunde denbakgrund härav anses
oskälig.

och finans-leasetagarenaktiebolag.-62. Mellan1991RH ettett
leasingavtal 36finansiellingåttshadeleasegivarenbolag ett

gått borgenhade iobjekt.för flera Leasetagarens ägaremånader
innehöllvillkorenallmännaenligt avtalet. Deförpliktelsernaför en

leasetagareninnehåll. Efterbeskrivet3/4-klausul med attovan
krävde skade-avtalet ochleasegivareni konkursförsatts uppsa

vits-klausulen.enligt Borgensmannenstånd borgensmannenav
grundSomyrkat belopp.hälftenskäligt mindreordade än avsom

vad påinte gjortleasegivarenåberopadesbestridandetför att som
inte åter-sin förlustankommit för begränsahonom attatt genom

genmälde hanleasingobjekt. Leasegivarensamtligakräva att egent-
reduktionvissskadeståndberättigad till högreligen attett menvar

påvissa objekt och hanpåtill restvärdenamed hänsynmedgetts
återta allaförhindradvaritomständighetervissagrund attav
kontrakts-grundleasegivarenframhöllobjekt. Hovrätten att av-
kontrakts-positivaskadestånd med dettillberättigadbrottet var

3/4utgå medavtalet skulleskadeståndet enligtochintresset att av
generelltintevillkor kundeleasingavgifter. Dettaförfallna setticke

imåste åligga leasetagarendetoskälighet,tillleda attutananses
tillämp-visaromständigheterfallet åberopaenskildadet attsom

inteaktuelle leasetagarendenoskälig, vilketskulleningen vara
yrkade ersättningen.denutdömde såledesgjort. Hovrätten
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i Avräkningen vid konsumentleasing
l

anförtsVad skäligheten leasingavtalens skadeklausu-som ovan om avE
i begränsadler endast utsträckning tillämpligt på konsument-är

l leasing. Vid den helt dominerande formen konsumentleasing,av
E restvärdeleasing personbilar, talar starka skäl för analog tillärnp-av

ning avräkningsreglerna i 27 och 28 §§ konsumentkreditlagenl av
redan det skälet, den avräkning leasingavtalen föreskriverattav som

avtalsenlig avvecklingvid i princip densamma avräkningenär som
återtagande enligtvid 27 § konsumentkreditlagen. Det anvisnings-

förfarande billeasingavtalen innehåller för övrigt vanligtär ävensom
vid kreditköp.

har under år avgjortARN hundratals ärenden gälltsenare som av-
räkningen återlänmandevid konsuments leasingbil. Förutom den iav

behandlade fråganavsnitt 4.4.6 leasegivarens bundenhet leve-om av
âterköpslöfte, har tvisterna här gällt frågan konsumen-rantörens om

kan krävas skillnaden mellan idet avtalet fastställda ochten av
l garanterade restvärdet och bilens oftasthonom lägre reellaavsevärt

värde vid förtida eller avtalsenlig avveckling. harARN genomgåendel
rekommenderat tillämpning konsumentkreditlagens avräknings-en av

antingen därför avtalet enligtregler, 3 § andra stycket konsument-att
kreditlagen vidare kreditköp eller analogi viautan ansetts vara genom

avtalslagen. de fallen beslutsskälen oftast36 § I har varitsenare
följande, oberoende skillnader olikai bolags villkorsmärre seav

besluten 1991-02-05, 90/Rl779, och 1994-02-02, 93/3565.t.ex.
avtal detta slag används mellan konsumentNär ochett av en en

avsiktennäringsidkare i regel erbjuda konsumentenär att mot-en
svarighet till köp på kredit behöva följa konsumentkredit-utan att

skyddsregler. Tanken undvikalagens kraven rörande kontantin-är att
kreditkostnad, effektivkredittid, förtidsbetalning, åter-ränta,sats,

och avräkningtagande Den aktuella tvisten gäller avräkningenm.m.
bilen återlämnas. Avtalsvillkoren uppfyller här inte de krav pånär

framstårgenomskådlighet bör gälla vid konsumentavtal ochsom som
direkt oförmånliga för konsumenten jämfört med konsumentkredit-

Med härtill börlagens regler. hänsyn avräkningen avtaletsoavsett
tillämpningbestämmelser ske med konsumentkreditlagens regler.av

Särskilt erinras innehållet i /28 tredje stycket, enligt vilketom
restskulden inte får krävas med mindre undergått betydandeut varan
vanvård. många fall har ARN påpekat konsumentens garantiI att-
för stipulerat inte framgår avtalets huvudtext endastrestvärde utanav

finstilta allmänna villkorens ofta omfattandeundanskymt bland de
och svårtillgängliga bestämmelser avräkning. Principiellt harom
också framhållits den rättspolitiska grunden för preskriptions-att
regeln i 28 § tredje stycket konsumentkreditlagen, kredittid, kon-att
tantinsats och avbetalningsbelopp skall så säkerhetenattanpassas

utestående fordran, har bäring på konsumentleasing.ävenmotsvarar
för bedömningrealistisk värdeminskning och mark-Ansvaret en av
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på leasegivaren seliggamåste enligt ARNnadsutveckling t.ex.
90/R1616.1991-06-09,beslut

vid konsument-avräkningsfrågornadendelarUtredningen syn
således vidLeasegivaren börför.uttryckARNleasing gettsom

jämlikt 28 § tredje stycketåterlämnandeåtertagande ellerobjektets
avräkningenvidkunna utkrävaintekonsumentkreditlagen upp-en

visa objektetleasegivaren kandåfallrestskuld i än attkommen annat
vanvård. Vidleasetagarensvärdeminskat iharväsentligt genom

vanligtjämlikt 27 §bör leasetagaren sättsådanavräkningen som
återtagandet.vid Lease-försäljningsvärdetillgodoräknas varans

leasingavgifterförfallna obetaldaeventuellatillgodoräknasgivaren
leasingavgifteroförfallnaåtertagandet,tilltiden framför summan av

jfr 24 §efter avtaletsdiskonteratrestvärde, allt räntakalkyleratoch
överstiger 6 §inte ränte-dröjsmålsräntastycket 1,första samt som

sådanaersättning försigtillgodoräknaLeasegivaren kan ävenlagen.
konsument-femte stycketfjärde ochi §27kostnader angessom

kreditlagen.
Även till för-konsumentensregler rättkonsumentkreditlagens om

vid dentillämpligaanalogtborde§§20 och 24tidsbetalning vara
år. Lease-underdomineratrestvärdeleasingform senaresomav

diskonteradetill detobjektetlösadå haskulle rätt utatttagaren
och detleasingavgifternaåterståendedenuvärdet summan avav

diskonteringkan godtasheller härrestvärdet. Intekalkylerade att
avtalsräntan.efter lägre änsker räntesats

Även beslutpraxis hos ARN,fastsagdadet sist t.ex.motsvarar se
91/R1843.1992-01-09,och89/R54971991-04-18,

i fastegendomlösinfogandeRegler4.5 avom

egendomlösoch annan

analysera ochuppdragLeasingutredningensiingår inte attDet
lösverkanreglernade allmännaändringar attöverväga avomav

heller omfattaregendom. Inteeller lösi fastinfogasegendom annan
del utredanyttjanderättsavtalensleasing- ellerförjustuppdraget att

allmän civilrättsligingenhärmed dettaenlighetfrågor. I görsdessa
änmet. sakrättsliga frågor ibehandlingenVidgenomgång avav

ff,i 1988 258ff, densamme SvJT9 30Håstad, SakrättställetiSe s.s.
Kreditsäkerhet i lösHelander,tillbehörsreglering,JordabalkensGustafsson,

Adlercreutz,sakrätt 188Handbok iff, Rodhe,658egendom s.s.
med vidare319 ff, samtligaMillqvist59 ochFinansieringsformer s.s.

hänvisningar.
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avsnitt i förbigående,reglerna medan ingåendenästa nämns en mer
beskrivning i samband med den skatterättsliga analysen i främstges
avsnitt 6.3.1.

4.6 insolvensLeasetagarens

Leasegivarens separationsrätt4.6.1

utgångspunktensakrättsliga vid leasetagarens konkurs,Den ackord
leasegivarenoch utmätning och uthyrare leasing-är ägareatt som av

objektet har separationsrätt till detta. Objektet tillhör inte lease-
och kan hans borgenärer inte i anspråk för säljas.tastagaren attav

Enligt allmänna regler kan separationsrätten dock beroende på
omständigheterna falla eller underkännas olika skäl. Detta gällerav

infogats i fast egendom på sådantdå objektet det blivit all-sätt att
fastighets- eller byggnadstillbehör, däremot inte det blivitmänt om

industritillbehör, kap. § Separationsrätten2 4 JB. kan under vissase
falla då leasingobjektet infogasförutsättningar i lösäven annan egen-

huvudsaken.i förhållande till objektet framstårdom, som som
torde separationsrätt inte kunna gällandeVidare lease-göras om
medgett leasetagaren förfoga objektetgivaren säljaöveratt attgenom

vidare för räkning eller tillåta leasetagaren infogardet objek-attegen
egendom eller bearbetar det skulle riskerai sättetttet annan som

Eftersom leasingavtal i normalfalletleasegivarens rätt. ett avser
objekt till liggerupplåtelse nyttjande, redan i avtals-endast ettav

saknar förfoganderätt.leasetagaren sådan Leasingavtalentypen att
också uttryckliga förbud häremot. många leasingavtal harinnehåller I

visserligen vid leasingtidens slut eller dessför-leasetagaren rätt att
förvärva objektet ellerinnan själv anvisa köpare ellerannan som

för leasegivaren objektet till bästa pris. Så längeavsättaagent
leasingtid löper och leasegivaren inte erhållit betingade leasing-
avgifter leasetagaren dock förhindrad förfoga objektet,överär att

angivna optioner inte riskerarvarför utställandet leasegivarensav
leasingavtalseparationsrätt. En sak betecknatär att ettannan som

utformning i vissa fall kanavtal grund optionens köputgöra ettav
i sådant falljfr avsnitt 4.2 leasegivaren har normalt ändåovan, men

separationsrätt avbetalningssäljare sin förbehållnagenomsom en
förfogandeförbudet. Redan ihävningsrätt och valparternas av upp-

ligga återtagandeförbe-låtelseformen kan tystettannars presumeras
för de lösenbelopp leasegivarenhåll. Till säkerhet betingar sigsom-

° Jfr Hâstad, Sakrätt 47 f och 182 ff.s.
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löser objektet har leasegivaren separationsrättdå leasetagaren till
förbehållit betalning. försäljnings-objektet han sig kontant Tillom

leasegivaren betingat sig vid leasetagarens anvisningöverskott som
leasegivaren separationsrätt leasetagarenköpare har äromav annan

1944:181 redovisningsmedelredovisningsskyldig enligt lagen om
övriga rekvisit uppfyllts.och denna lags

trepartsleasing genomförs enligtindirekt och direktVid gängsesom
leasegivaren således normalt tillförsäkradtransaktionsgäng är separa-

leasegivaren aldrig kommer i omedelbar besittningtionsrätt. Att av
hinder. Annorlunda kan det förhålla sig vid sale andobjektet ingetär

former investorleasing.back slb och vissalease av
slb-transaktion leasetagaren och leverantörenI är sammarenen

varför någon fysisk förflyttning objektet inte behöver ske.avperson,
riktar sig egendom aldrig lämnatLeasegivarens ägaranspråk mot som

Ärbesittning. objektet lös sak i allmänhetsäljarens/leasetagarens en
oregistrerat skepp kanfordon, maskin, båt ellert.ex. ettett enen

grundläggande traditionsprin-därmed, på grund denleasegivaren av
separationsrätt endast hans köp skett medcipen, gällandegöra om

handelföreskrifterna i lagen 1845:50 1 mediakttagande s. omav
säljarens vård kvarbliva lösöreköp-köparen låter ilösören, som

eller drabbasinte söks i konkurslagen och leasetagaren utmät-av
inför tingsrätten.från köpekontraktets företeendening inom 30 dagar

Är fastighet eller immaterialrättobjektet byggnad annans enen
köpeav-leasegivaren däremot sakrättsligt skydd redanfår genom

talet. objektet skepp eller skeppsbyggeregistreratUtgörs ettav
ansöktsjölagen 1994:1009 leasegivarenenligt 2 kap. 9 §krävs att

inskrivning inteskeppet traderatsinskrivning köpet. Har menom av
föreligger inte separationsrätt.sökts

ingen motsvarighet till sjölagensluftfartyg finns för närvarandeFör
Eftersomdäremot förslag i SOU 1976:70.inskrivningsregel se

därmed gälla.sak bör traditionsprincipen Däremotluftfartyg lösär
luftfartyg kan registreras enligt lösöre-förvärvtveksamt om avanses
betyda leasegivaren vid slb inte kanskulle kunnaköplagen, vilket att

i svensk motiven tillborgenärer Ifå skydd leasetagarens rätt.mot
till luftfartyg uttaladesinskrivninglagen 1955:227 rätt attavom

luftfartyg 1955:tillämplig på prop.inte skullelösöreköplagen vara
kap. §för detta har varit 10 7skäl anförts13 130. Det attsoms.
hinder ihandpantsättning luftfartyg läggerförbudHB:s mot av

skallalla lösöreköp ellerförutsättaArgumentet ärvägen. attsynes

l Hástad,ff ochför det följande SOU 1991:81 461Se härtill och t.ex. s.
Sakrätt ff.240s.



Gällande civilrätt 1691994:120SOU

handpantsättningsförbudetsäkerhetsöverlåtelser och ärattanses vara
säkerhetsöverlåtelse. Eftersom lösöreköplagenanalogt tillämpligt

omsättningsöverlåtelse, kan docktillämplig ocksåär resonemanget
fråga det gäller sådan överlåtelse. Beträffandestarkt i närsättas

handpantsättningsförbudet i 10säkerhetsöverlåtelse skall noteras att
detta inte hindragäller för skepp§ HBkap. 7 även ansettsattmen

skrivs in och får sakrättsligt skyddsäkerhetsöverlåtelse skeppatt av
förvärvenligt sjölagens regler skepp seinskrivning om avgenom

jfr SOU 1976:70 119 Intill dess1973:42 233 s. enprop. s.
sjölagens reglering införts för luftfartyg, detmotsvarighet till även är

något bärande skäl motsvarandesvårt finnadärför att mot ennumera
lösöreköplagen. Rättstillståndet har dock såanvändning ansettsav -

svårt med svenskregistreradesvenska flygbolag harosäkert attatt
back-affärer främst utländskagenomföra sale and lease medflygplan

omregistreras svenskaaffärernas genomförande planleasegivare. För
luftfartslag-Danmark, där registrering enligttill ochdärför Norge

köpeavtalet köparen sakrättsligt skydd.respektivestiftningen ger
överlåtelseinnebörden traditionskravet vidHur den närmare avav

Klart dockuppfattas i viss utsträckning oklart.sak skalllös är är att
räkning intesäljaren skall besitta saken för köparensavtal attett om

Å intesidan uppställs inget krav på köparen ochandragodtas. att
säljarens borgenärerskall ha saken i sin besittningsäljaren görnär

fått besittningen påegendomen. Om köparenanspråk sättett som
skillnad från vidgodtar kan han således, tilltraditionsregeln pantsätt-

miste separations-till säljarenåterlämna sakenning, utan att om
återlänmandet kommer köparen däremot ioch med sämreIrätten. ett

presumtionen för besittarensdels den allmännabevisläge genom
bara giltigt köp skettköparen måste visa inteäganderätt, dels attatt
traditionsregeln kräver.haft besittningen såhanäven attutan som

emellertid inte svårt doku-bör detköparen rättslägetKänner attvara
beviskravet uppfylls. Svårarebesittning såtidigare ärattmentera en

fastställa innebörden i traditions-tillfredsställande precisionmedatt
egendomen återgår till säljaren: Hursådant i fall därkravet som

någonavsiktinneha egendomen Harmåste köparenlänge parternas
Är vid omsättnings- och säker-densammabetydelse bedömningen

viss ledning.rättsfall från HDhetsöverlåtelse Följande ger

hade hosoch lösöre535. Hästar, utmättsNJA 1925 annatvagnars.
båda. S1fordringarför uttagandetvå bröder, S1 och S2, motav
förstefter utmätningen. hadei konkurs kort Lösöretförsattes ägts

utmätningen ochnågra månader föreförvärvats S2S1 men avav
tillefter förvärv sålt lösörethade någon månad sittkonkursen. S2

medtill S1. Samtidigtdag hyrt detutsyster, som en senareen
förts fram och tillbakauthyrningen hade lösöretförsäljningen och
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från bodde mil från3/4 bröderna. Vid sådant för-systern, som
hållande, och då det med hänsyn till övriga omständigheter måste

vid överföringendet redan till måste varit över-antas att systern
återförasenskommet godset skulle såsom fann Härads-att uppgetts,

utslag hovrätten och inte ändrade,HD det måsterätten, attvars
egendomen efter försäljningen blivit kvar i bröder-omanses som

vård.nas
193. Rättsfallet gällde köp hästar,NJA 1934 därett tres. av

säljarens på köparens uppdrag hämtade förhästarna omhän-granne
för köparens räkning. behölldertagande Grannen hästarna i fyra

varefter de återlämnades till säljaren samtidigt såldesdagar, desom
tillbaka på kredit ägarförbehâll. Säljaren gick i konkurs någramot
dagar Häradsrätten, utslag hovrätten och HD intesenare. vars

underkände separationsrätt i princip skäländrade, isamma som
års fall.1925

638. Sedan köpeavtal träffats angående husvagnNJA 1975 s. en
kopplat till sin bil och företagit "provtur".hade köparen vagnen en

därefter, enligt överenskommelse vid köpet, läm-Husvagnen hade
hos säljaren för förvaring, utförande vissa reparationer ochnats av

skulle ombesörja kontrollbesiktning.för köparen Köparen hadeatt
till registrerats i bilregistretfått nycklarna ägarevagnen, somen av

tillfällen låtit några arbetskamrater ioch vid några övernatta vag-
fråga kunde hos säljaren.I målet utmätasnen. var om vagnen

majoritet fann så kunde ske följande skäl.HD:s Husvagnenatt av
fram till utmätningen kvar i säljarens förvar.hela tiden Devar

åtgärder köparen företagit med avseende på "kan vidvagnensom
förhållande icke den beskaffenhetensådant attanses vara av genom

/säljaren/med tillräcklig tydlighet blivit ådagalagt,dem att
förfoga vagnen."längre ägde över

traditions-de två första rättsfallen bör kunna dras slutsatsen,Av att
tillfälligt, förkravet inte uppfyllt den sålda saken endastär t.ex.om

övergår till köparen och dettaeller några dagar, överens-varen
svårt härutöverövergången skedde. Detkommet när attsynes vara

dessa fall, eftersom omständigheternadra några säkra slutsatser av
särskilt för köparen med hänsyn tilldär framstod graverandesom

skentransaktioner ochtraditionskravets främsta syfte motverkaatt
borgenärsskadliga jfr NJA 1987 3 12. Iliknande manövrer s. s.

omständigheterna det frågaårs fall pekar1925 attmot om envar ren
fallkringgåendeaffär. Transaktionen i 1934 års tordesken- eller

säkerhetsöverlåtelse, där det kanvarit bedömanärmast att som en
rådighetsavskärandedet krav på fortlöpandehävdas att som anses
striktare tillämpning. praxis ivid pantsättning motiverar Igälla en

traditionskravets inne-inte finnas stöd förövrigt förefaller dock att
till säkerhet fråganvid överlåtelse sehåll skulle ett annat omvara

Kreditsäkerhet i lös egendom 400 ff, jfr Rodhe,främst Helander, s.
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276 f 8Lindskog i 1991-92359 och JTHandbok i sakrätt nots.s.
sådantsakrättsligadet14. Det kanoch momentetattnoteras som

säkerhetsöverlåtelseomsättnings- ochvidgenomgående detsammaär
ft.1991:81 461översikten i SOUse s.

varit föremål för638 har i litteraturen1975Husvagnsfallet NJA s.
till rättsfallet före-tolkningar. vi enbartvarierande Seråtskilliga och

saken inteKravetföljande slutsatser. 1kunna drafaller attman
återlärrmandetöverlämnats till köparentillfälligt skall ha närbara var
elleröverlärrmandet kan intevid uppvägasöverenskommet ersättas av

utåtlösöreköpsregistrering dessa inteandra åtgärder utom gerom
tillräckligt tydligt framgårdetförvärvetpublicitetsådan attatt

förfogainte längre harsaken överinnehavet rättsäljaren atttrots av
åtgärder visaroch/ellerOmständigheter2denna ägare. somsom en

ingen betydelseskenköp harsannolikt inteköpetdet aktuella är ettatt
allmännaupphäver denklart påvisbart ägar-inte påde sättettom

egendomen.sitt innehavsäljaren harlegitimation avgenomsom
överlämnandeslb kunna innebära,skulle vidangivnaDet ettattnu

köparentre-fyra veckorköparen/leasegivaren förtillsaken gerav
undandragandekaraktärtransaktionen inte harseparationsrätt avom

säkerhetsöverlåtelse jfrbetraktaskaninte helleroch ensom
kan tänkas411 DettaKreditsäkerhet i lös egendomHelander, s.

publicitet detsåsitt innehavsärskilt köparengälla attstorgerom
kanförfoganderätt. Detharsäljaren inte längreframgårtydligt att

efterursprungliga avsikt,såocksåemellertid attatt parternas envara
medför köparenleasingavtal, alltidenligtsakenåterlärrmatid attett

uppfylltskulle i sä fall kunnaTraditionskravetskydd.saknar omvara
skallför säljarenbestämmer sigtid efter köpetförst attparterna en

återförhyrningen intevarvid beviskravet förtillbaka saken,hyra att
då tyckaskundeborde högt. Allmäntfrån börjanavsedd settvaravar
framtidasinoch planerarförutseendemärkligt den köpare äratt som

denlägeiskulle änmed säljaren sämreaffärsförbindelse sättas ett
jfr be-återföra sakenförbeslutar sigefter köpetköpare attsom
SakrättHåstad,f och409Helanderträffande reparation a.a. s.

invändasdockmöjlig kanlösöreköpsregistrering221. När är atts.
möjlighet ochanvända sig dennabörförutseende köpareverkligt av

bevisfrågorsvârhanterligaflesta köp slippaför deintresset attatt av
traditionskrav.publicitetsinriktatför ochganska formellttalar ett

får det sagda be-rättspraxis saknasklargörandetillMed hänsyn att-
separationsrättendastsäkertAlldelesspekulationer. ärtraktas attsom

aldrigbesittningsändringnågon ägtföreliggerinte rum.om
leasing-till investornleasegivarenöverlåterinvestorleasingVid

underrättasLeasetagarna över-hos leasetagare.finnsobjekt omsom
inklusiveleasingavgifternafallförekommandeiochlåtelsen att
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optionssummor framdeles skall uppbäras leasegivaren,även av
eventuellt med angivande uppbärandet sker för investornsattav
räkning. Leasegivaren kan ha åtagit sig hantera objekt åter-att som
lämnas, och skyldig återta objekt i avtal bryts, ochattvara som

för investornsdessa räkning försäljning elleravsätta genom nya
jfrleasingavtal avsnitt 2.1 ovan. Frågan investorn förvärva-är om

fårren i dessa fall skydd leasegivarens överlåtarens borgenä-mot
objektet lös sak.när utgörsrer av

Lika lite vid slb-transaktioner med viss tids besittningsöver-som
föring svensk sakrätt här säkert Klart dock fråganärett attger svar.

överlåtelse främst sak i tredjelös besittning, för-attav manavser
falli sådana kan skydd säljarens borgenärervärvaren mot genom

tredje underrättas denuntieras förvärvet och denun-att attman om
tiationen kan ske formlöst och antingen säljaren eller köpa-göras av

analogt med 31 § första stycket skuldebrevslagen se Hessler,ren
Rodhe, Handbok i sakrättAllmän sakrätt 241, 211, Helander,s. s.

Kreditsäkerhet i lös egendom 509 och Håstad, Sakrätt 223s. s.
och 251 Denuntiationsregeln har stöd i följande rättsfall, som

belyser regelns innebörd.närmareäven

164. hade till S sålt motorbåt.NJA 1949 T Medan båtens. en var
hos såldes den vecka S till underrättadekvar T K. Ksenareen av

överlåtelsen och samtidigt S tills vidare fickT attangav an-om
Någon månad därefter hämtades båtenvända bäten. varvidav

överlåtelsen till Båtenhan bekräftade K. hos Sutmättes utan att
ha utlärnnats till tvist bättre gjordenågon gång K. I rätt ut-om

mätningsborgenären gällande köpet mellan S och Katt ettvar
skenavtal eller pantavtal K:s inte sakrättsligträttett samt att var
skyddad därför underrättelsen till K inte kunde traditionersättaatt

fullmakten för omhändertagrund S och nyttja båten:attav
utåt inte förfogadetraditionen skulle markera S längre överatt

hävdade i första hand S köpt båten föregendomen. K T K:satt av
medel till delen tillhandahâllit. Under-räkning med K störstasom

till hade skett sedan K fått S köpt båten irättelse T veta att eget
hand hävdade tradition inte krävdes för borge-I andra K attnanm.

inte fanns i säljarens omedelbara besittning.närsskydd lösöretnär
Påståendena skenavtal, pantavtal och inköpskommission kundeom

målet, varför det avgörande blev förvärv fråninte styrkas i K:som
borgenärsskydd. framhöll båten vid försäljningenS uppnått HD att

för räkning, medan båten kvarinnehades T Szs K hos Tattav var
sitt förvärv underrättelsen emellertidunderrättat denne samt attom

innehöll nämnda meddelande S tills vidare fickockså attom an-
Till följd härav hade S efter underrättelsen haftvända bâten. även
medverkan K för bruk båten. Vid dettarätt eget uttaatt utan av

förvärv inte skyddatförhållande kunde K:s Szs borgenä-motanses
tillunderrättelsen T.rer genom
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denuntiationEn i svensk redan i sig innebära denuntia-rätt attanses
tionsmottagaren, här den tredje besitter saken, förpliktadärman som

respektera innehållet i denna se främst Helander 386 f,att a.a. s.
vilket betyder han i förhållande förvärvarentill inte har rättatt att
lämna saken till överlåtaren. sådantEtt förbud behöver alltså inteut
uttryckligen in i denuntiationen. 1949 års rättsfall visar å andratas
sidan det inte blir fråga denuntiationsträngtatt taget om en om
underrättelsen inte berövar överlåtaren möjligheten samtyckeatt utan

förvärvaren sig i omedelbar besittning saken jfrsättaav av
Karlgren, Säkerhetsöverlåtelse 220. Vid överlåtelse lös sak is. av
tredje besittning det också i övrigt rimligtär att anta, attmans
denuntationskravets innehåll i första hand bestäms så det stämmeratt

innehållet i traditionskravet.med Bl.a. ligger detta i linjeöverens
konstruktionen tredje innehar förmed saken räkningägarensatt man

därmed har medelbar besittningoch tredjeägarenatt genom man
säljarens besittning denuntiationen flyttas tillöverattsamt genom

köparen. I den mån tredje följer den förpliktelse denuntia-man som
innefattar, vilkettionen torde då tredje är utom-presumeras man en

stående särskilda kopplingar till säljaren, och han tillutanperson
tredjeandra korrekta besked underrättelsen ochmän även ger om

innehåll, denna fylla väsentligen funktiondess kan tradi-samma som
fylla.tionen tänktår att

bakgrund det sagda kan utgången i NJA 1949Mot noteras attav
framstår följdriktig vid jämförelse de återlämnande-164 medsoms.

refererats.fall har Redan denuntiationen framgick isom ovan av
fall säljaren1949 års skulle ha hörande köparenrättatt att utan av

tid förflutitoch viss sig i omedelbar besittningsättautan att t.ex. av
egendomen. helt analogt med någon besittningsöverföringDetta är att

aldrigfrån säljaren själv eller kortvarig sådan be-äger attrum en
sittningsöverföring avsikten från början saken skallsker ärnär att
återlämnas.

Även i övrigt rimligt denuntiations-detär att anta attsagtsom
och traditionskravet överlåtelsekravet vid lös sak stämmer över-av

Detta skulle innebära det inte heller saken innehasnärattens. av
tredje kontinuer-krävs säljarens faktiska rådighet måsteattman vara
ligt avskuren. Således i husvagnsfalletkan, i linje med skälen NJA

638, denuntiation eller i1975 tänkas godtasatts. en som, ensam

12 besittningspresumtionenJfr 1984 132 och 1984 456, därNJA även s.s.
då finnskap. tillämplig lös sak i gäldenärens medel-i 4 18 § UB ansetts en

gäldenärens uppdrag innehar den för hansbara besittning hos någon som
räkning.
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publicitet förvärvetutåt sådanmed andra åtgärder,förening attger
förfogasäljaren inte längre harframgårdet klart rätt överattatt

säljaren efter exempelvis några må-saken ägare, ävenen omsom
tredje för bruk jfrsaken hoshar hämtanader rätt egetutatt man

i JT 1991-92 277"rådighetssken" Lindskog Avgöran-angående s.
eftersom säljarensstår inte i strid med detta,1949 164det NJA s.

skaffa sig omedelbar besittning därförhållande till köparenirätt att
någon tid.skurits förinte hade av

traditionskravets innebörddiskussionernavid närmareLiksom om
direktdet inte haråterlämnandefall må framhållas,i sagtsatt som nu

fall det enda refererade HD-eftersom 1949 årsrättspraxis,stöd i är
borgenärsskydd vidangående köparesfinns över-avgörande som
skall också dettredje vård. Detlös sak i ärlåtelse sägas attmansav

förstafall skall sökas i handändamålsanalogier för dettaovisst om
skuldebrevslagens denuntiationsregel ellerförsta stycketfrån 31 §

inte ändamålen bakomunderlättastraditionsregeln. Sakenfrån attav
traditionsregelndenuntiationsregelskuldebrevslagens ärsåväl som

förprecision jfr ändamålentillfredsställandefastställa medsvåra att
hänvisningar.245 medHåstad, Sakrättdenuntionskravet senast s.

beträffande lös sak hos tredjedenuntionskravet ärfrågan,I manom
kan följandesådan investorleasinguppfyllt vid angavs ovan, nusom

inte alltiddessa fall kanskesker idenuntiation ärDensägas. som
tredje lease-tydligtredan i dennautformad så det attatt anges man

objektetskall återlämnaleasingförhâllandets upphörandevidtagaren
denne anvisar. Avleasegivaren eller någonsäljarentill om-som

säljaren skallframgår dock klarteller indirektständigheterna att
kvarståtidigare ochleasingavtalethanterafortsätta att somsom

innehållerDenuntiationentill leasetagaren.i förhållandeleasegivare
skall förhindradinledande periodundersäljareninte t.ex. att varaen

redan vid köpetDetobjekt återlänmas. överens-hantera äratt som
skall beröva säljarenintedenuntiationen till leasetagarenkommet att

sig iinvestornsamtycke köparen sättamöjligheten att utan ome-av
lease-kan säljaren inteVisserligenbesittning objektet.delbar utanav

sådan besittning,skaffa sighelstsamtycke närtagarens men omsom
har leasetagaren enligtefter köpet,dagenleasingavtalet löper ut t.ex.

alltsåobjektet, vilketdå återlämnanormaltleasingvillkoren rätt att
medföravtalsbrottBegår leasetagarensäljaren.skall ske till som

full-mellan krävaleasegivare väljasäljarenhävningsrätt kan attsom
fallen har säljaren iobjektet. bådaoch återta Ioch hävagörelse att

avseenden.i dessafri dispositionsrätttill köparenförhållande
rättsfallenfrämst NJAförhållanden talarbakgrund dessaMot av

får164 för köparen inteoch 19491934 193535,1925 atts.s.s.
objekt ileasingavtal ochtill varjeskydd. Om visakrättsligt ser
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leasingstocken för sig, innefattar underrättelsen till leasetagaren inte
heller, med hänsyn till säljarens kvarstående faktiska förfogande-
möjlighet, sådant tydligt ådagaläggande leasetagaren där-ett attav
efter besitter objektet för köparens räkning, skälen i NJA 1975att

638 kan tala för separationsrätt. Man kan säljarensäga atts. anses
underrättelsen hela tiden har kvar medelbar besittning till dettrots -

objekt leasetagaren innehar enligt leasingavtalet med säljaren.som
Vad kan tala för separationsrätt för köparen överlåtelsenär attsom

vissändå får publicitet underrättelserna till leasetagarna, delsgenom
i den meningen utomstående fråga leasetagare kanatt attgenom en

få information och överlåtelsetänkas skett, dels i dennärom me-
ningen underrättelser ofta går till mycket antal lease-att ut ett stort

varvid överlåtelsen åtminstone såvitt gäller leasingstockentagare,
helhet blir känd i relativt vid krets. Härigenom kan tyckasensom

säljarenådagaläggas inte längre har förfoga objektenrätt överatt att
legitimationDen normalt följer medägare. somsom en persons

omedelbara eller medelbara besittning sak kan haav en anses upp-
säljarens borgenärerhört. För och spekulanter på objektet kan där-

framståmed klart säljaren inte har kvar förfoganderätten tillattsom
jfr Håstad,objektet Sakrätt 251. Med hänsyn till domskälen is.

1949 164 får emellertid synnerligenNJA tveksamt dettas. anses om
skallräcker för köparen ha separationsrätt. Till skillnad från iatt

rättsfallet säljaren i investoraffären visserligen inte objektetmottar
dockför bruk. Det inte säkert orden "för bruk" iäreget att eget

domskälen skall läsas begränsning avgörandets räckvidd,som en av
och säljaren vid investorleasing objektet för köparensatt mottar

för brukräkning och inte kan inte tala för separationsrättgärnaeget
avtalbakgrund säljaren skall besitta för köparensmot att attav om

någonräkning inte har verkan enligt svensk sakrätt. bakgrundMot
detta kan leasingobjektet eller dess optionssummor ochsurrogatav

försäljningsöverskott sådaninte heller tillhöriganses som annan
redovisningsegendom vilken 1944 års lag redovisningsmedelom

tillämpas, separationsrättkan varför inte föreligger på denna grund
jfr Håstad 252.a.a. s.

Sammanfattningsvis rättskällorna peka investorn intemot attsynes
separationsrätt till de förvärvade leasingobjekten.har Rättsläget är

emellertid inte klart. detta läge har Håstad retoriskt frågat sig,I "om
samhälleliga värdet investorleasing så starkt ñmisdet detär attav

anledning tänja på reglerna borgenärsskydd" Frågana. st.att om
härlämnas även öppen.

fråga investornanslutande har separationsrätt tillEn är ute-om
på leasingavgift. den mån objektenstående fordringar I inte kan

investorn dock inte med stöd allmänna sakrättsligatorde avsepareras
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talar de iSnararefordringar.till dessafå bättrekunna rättregler
denuntiations-förskälenangivnaskuldebrevslagen§till 31motiven

1936NJAriktning seifordringarbeträffande motsattregeln
dockkanSeparationsrättoch 252.f245Håstadjfr112 a.a. s.s.

varvidprinciper,kommissionssakrättsligastödmedföreligga av
jfrför investornkommissioniobjektenleasasäljaren utanses

angående1981988:63och SOUSakrättHåstad, separa-st. s.a.
förkriteriernaallmänhet. Omiuthyrningskommissionvidtionsrätt
harinvestorntordedevilketuppfylldakommissiongiltig är vara om

idettaleasingavtalen, börintresseekonomisktverkligt varaavett
ingårsäljarenleasingavtaldeåtminstoneförhållbartsigoch för som

såendastdock gällatordeDettatill investorn.överlåtelsenefter
utmätning. I rätts-drabbasellerkonkursgår iintesäljarenlänge av

förfordranutmätninggällde524,1993NJAfallet av-avsoms.
nämligenfastslogsfastigheten, attutmätningefterverkad skog enav

grund-egendomtill vissexekution harvid rättborgenär somsom
egendomensbetalningföreträde tilltillockså harprincip rätt ur

leasegivarensmedföra,bör dettainvestorfallet attavkastning. För
till deharinvestornframför rättutmätningsborgenärerellerkonkurs-

exekutionstidpunktenefterbetalningtillförfallerleasingavgifter som
skälpraktiskaRentleasingobjektet.anspråkiharde rätt taattom

varvidenhetligt,behandlasböravgifterochobjektförocksåtalar att
betraktasleasingså längehuvudsakenmåste som enobjektet somses

Håstadjfrkreditpåöverlåtelseinteochupplåtelse a.a.form av
i2.1891993-94Möller i JToch notf336 s.s.

leasingavgifter börochoptionssummorobjekt,tillrättInvestorns
påbedömasåledesutmätningoch attkonkurssäljarensvid vara

anspråkikantillgångarnatorde innebära tasDetta avattsätt.samma
förenadbedömningen ärförtjänarDet attborgenärerna. upprepas

osäkerhet.vissmed

inträdekonkursboetshävningsrätt,Leasegivarens4.6.2

m.m.

finansiellainnehålleravsnitt 2.2.7redogörelsen iframgårSom av
ovill-leasegivarenbestämmelserregelmässigtleasingavtal som ger

obe-dokumenteratpåkommerdå leasetagarenhävningsrättkorlig
ellerkonkursiförsättsbetalningarna,inställerdå hanfrämststånd,

hargrundpåleasegivarendåackordsförhandling,inleder samt annan
klausul harSistnämndaleasetagaren.avtalsbrottanteciperaskål att av

konkurshållbarhetenskall4.4.7. Häravsnittiberörts enav
finnsinsolvensfallövrigaFördiskuteras.främsthävningsrättgrundad
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för på allvar ifrågasätta lease-gällande knappasti rätt utrymme att
hävningsrätt på grund gäller förförbehållnagivarens änannan som

framförhävningsrätter i allmänhet, dvs. allt 36 § avtals-avtalade
leasetagaren kan användningen in-Vid konkurs hoslagen. av en

tänkas komma i konflikt med sådanasolvensklausul däremot även
principiellt tvingande karaktär.rättigheter Ikonkursboets är avsom

gäller vid leasetagarensbehandlas först vilka reglerföljandedet som
tvingan-avtalats och därefter frågan reglernadå ingetkonkurs ärom

de. leasingavtalet före konkursen harfalletDiskussionen attavser
leveransgodkännande ochleasetagaren lämnatefter"startats" att

leverantören.leasegivaren betalat

innehållReglernas

innehåller några övergripan-svensk inteskall direktDet sägas rättatt
förpliktande och ofullgjordaanvisar hur ömsesidigtlagreglerde som

konkurs eller ackord. Endastskall behandlas vidavtal partsen
såsom i 63 § köplagenför enskilda avtalstyperspridda regler ges,

fastighetsköpareskonkurs, 4 kap. 26 § JBoch säljaresköpares
kommis-konkurs och 47 §§ JB hyresgästskonkurs, 12 kap. 31

oregleradekommissionärs konkurs. Förkommittents ochsionslagen
hänvisad tilli tillämpningenavtalsparters delochavtalstypers är man

kontraktsrätts-till allmännalagreglerade fallen ochanalogier från de
de befint-konkursrättsliga principer. Eftersomochsakrättsligaliga,

uttryck föri viss utsträckningsamordnade,reglerna inteliga är ger
ofullständiga, innebär detmotstridiga lösningar rättsosä-är attsamt

finans-avtalstyper, däriblandbetydande vid flera viktigakerheten är
lös egendom.iell leasing av

i 63 § köplagen och 12leasingavtalens del främst reglernaFör är
hyra lokal intresse.såvitt gäller31 JBkap. avav

konkurs i huvudsak köpa-vidinnebär köparens63 § köplagen att
får krävaoch säljareninträda i köpetkonkursbo har rätt attattrens

boetdet vill inträda. Inträdertid beskedinom skäligboetatt omger
fordranmassafordran, dvs.betalningsäljarens fordranblir enen

Är måste betalaavlämnandet inne boettiden försådant.på boet som
utnyttjafått kredit får boetköparenavtalat. Hardettakontant ärom

oskäligt uppehållfår kräva boetkreditlöftet säljaren utanattmen
Så länge tiden för avläm-betalningen.säkerhet förställer godtagbar

den säkerhetnöja sig medfår säljaren däremotinte innenandet är
säkerställande "särskildintemassafordringen dock av an-omger,

fransk i avsnitten 8.1.1,amerikansk, tysk ochdansk, finsk, rättJfr norsk,
nedan.8.3.3 respektive 8.4.38.2.5,8.1.2, 8.1.3,



Gällande civilrätt178 SOU 1994:120

nödvändigt" för skyddaledning säljaren förlust. Enligtär att mot
lagmotiven här endast sådana undantagsfall där det med hänsynavses
till boets ställning och andra omständigheter föreligger uppenbaren
risk för boets tillgångar inte skall räcka till för boet skallatt att

fullgöra sin prestation 1988/89:76kunna prop. 184 Om kon-s.
inte förklarar sig inträda eller ställerkursboet säkerhet enligt det

får säljaren köpet ochsagda, häva kräva skadestånd konkurs-som
fordran.

Enligt 12 kap. 31 § tredje stycket JB gäller vid lokalhyresgästens
konkurs, konkursen inträffar efter tillträdet lokalen, i korthetnär av
följande. Om hyresvärden inte har sådan säkerhet för hyresavtalets
fullgörande han skäligen kan nöja sig, får han avtaletsägaatt upp om

månad efter anfordraninte konkursboet inom antingen inträder ien
överlåteravtalet, ställer säkerhet eller hyresrätten där så kan ske. Ur

konkursboets synvinkel innebär det boet har välja mellanrättatt att
i ställainträda avtalet, säkerhet och överlåta hyresrätten.att att

Väljer boet inträda blir skyldigheten betala hyra hyres-ochatt att
övriga förpliktelser massaskulder för tiden efter troligengästens men

inte före konkursbeslutet. Enligt rättsfallet NJA 1989 206 kans.
hyresvärden ändå avtalet på grund hyresgästens dröjsmålsäga upp av

före konkursen,med hyresbetalningen dvs. konkursboetäven om
verkan från konkursbeslutet.förklarar sig inträda med Sägs avtalet

sagda får hyresvärden kräva skadeståndenligt det konkurs-somupp
fordran.

bedömningen finansiell leasing betydelse lease-För är attav av
sin separationsrätt har viss säkerhet i objektet,givaren attgenom

leasingavgifter periodvis i förskott,normalt betalas leasegivarensatt
i avtalet ekonomiskt och avtalstypen har vissaintresse är rent att

likheter med både köp och hyra lokal. Mot denna bakgrund börav
följande.enligtköplagens och JB:s regler kunna tillämpas analogt

konkursbo får inträda i leasingavtalet och lease-Leasetagarens
skälig beskedgivaren får kräva konkursboet inom tid detatt ger om

önskar denna Konkursboet behöver det inträder inteutöva rätt. om
för förpliktelser.ställa säkerhet sitt leasetagarensutöver massaansvar

nöjaktig för återstående avgiftskravOm objektet inte säkerhet ochger
finns uppenbar risk för boet inte har förmåga fullgöradet att atten

kan dock leasegivaren möjligen ha kräva säkerhetavtalsenligt, rätt att
undantagsregel. Betalas leasingavgiftemaanalogt med köplagens

f och Möller, Konkurs och kontrakt 467 ffJfr särskilt Millqvist 282s. s.
fHåstad, Sakrätt 395, 400 och 409 Hellner, Kontraktsrätt 2ävensom s.

i skriften lnsolvensrättsligt forum 1990 Möller och93 f 171samts. s.
ff, Håstad 220 f och Hellner 226205 Bexelius 214s. s. s.
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gång i efterskott period kan tänkas leasegivarennågon även attper
stycket första meningen köplagen fåranalogt med 63 § andra kräva

för följandeboet ställer rullande säkerhet betalnings-nännastatt
går till förskottsbetalning. skallperiod eller Noterasöveratt man

något fallför hyra lokal inte i stöd fördock reglerna attatt gerav
både och säkerhet.leasegivaren får kräva boet Medmassaansvar

intill leasegivare liksom hyresvärdar dubio harhänsyn att separa-
avlämnattill skillnad från säljare kan tyckastionsrätt, attsom varan,

kan inte iregler här bättre. Några säkra dockJB:s passar svar ges
frågor.dessa

konkursbos räknasVid inträde torde leasetagarens massaansvar
från konkursbeslutet och från tiden för inträdesför-tidigast senast

har rättsfallet NJA 1989 206 säkerligen bäringklaringen. Vidare s.
till lös egendom, varför leasegivaren oberoendepå nyttjanderättäven

häva avtalet grund leasetagarenskonkursboets inträde kan avav
förebetalningsdröjsmål och andra avtalsbrott konkursen. För lease-
utifråndet således bli fråga bedömninggivaren kan attom en av

han skall häva avtalet och realisera objek-objektets värde avgöra om
från konkursbeslutet. Eftersom konkursboeteller kräva fullgörelsetet

dock inte tillmötesgåskyldigt inträda i avtalet behöver boetinte är att
på fullgörelse.kravett

fåreller ställa säkerhet enligt det sagda,Avstår boet från inträdaatt
sin separationsrätt, återtahäva avtalet och, med stödleasegivaren av

skadestånd konkursfordran jfr NJA 1989krävasamt somvaran
skall liksom i allmänhet det posi-Ersättningen här185. motsvaras.

avtalade ersättningsklausuler kan blikontraktsintresset, ochtiva
vanligt jfrjämkning enligt 36 § avtalslagenföremål för sätt av-

snitt 4.4.7 ovan.
tidhar då leasetagarens konkursbo det underVilket om enansvar

förklarat sig inträdaleasingobjektet hanyttjar utan att
femte stycket: Omfråga i köplagen reglerad i 63 §Motsvarande är

förfogatkonkursbo har sålt ellerköparens översättannat en vara
s.k. aktiv stoppnings-återkräva med stödsäljaren har rätt att avsom

inte kan lämnasfjärde stycket, och därigenomenligt 63 §rätt varan
oförrninskad, skall konkursboetoförändrad ellertillbaka väsentligt

utsträckning kunnaRegeln torde i vissha inträtt i avtalet.anses
jfr Hellner, Kontrakts-vid andra avtalstypertillämpas analogt senast

ff. Vid hyra och leasing lös96 f och Håstad 4072rätt avs.s. a.a.
inteköplagens principegendom försvåras dock bedömningen attav

fast egendom.vid hyra och arrendenågon motsvarighethar av
efter konkursbeslutet innebärhyrd lokalnyttjandetFortsätter av en

således intekap. 31 § och 9 kap. 30 § JBdet enligt motiven till 12
inträtt meddärigenom skall hakonkursboet partatt massa-anses som
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förpliktelser. Genom lagändringför hyresgästens 1970enansvar
regel i princip innehåll. För kon-upphävdes äldre motsatt attaven

inträda torde alltså krävas boet uttryck-kursboet skall part attsom
förklarar sig inträda.ligen

bedömningen blir vanskliganförda medför vidDet sagt attsomnu
nyttjanderättsavtalleasingavtalet visserligenleasing, eftersom är ett

köpet och liksom köplagen lösfunktionellt ligger nära avsermen
egendom. förköplagen i hög grad uttryck generellaVidare ger

Å sidan relevant rättsfaktum ochkontraktsrättsliga principer. andra är
prestation med följden fullträttsföljd förfogande över motpartens-

fall speciella förmotprestationen i detta ganskaför helaansvar -
tid fortsättaavtal. Att underi dess egenskapköpet momentant enav

objektet för långvarigt avtal, där veder-påbörjat nyttjande ettett av
långt från detta.successivt tidsenhet, liggerlaget betalas rättper

därför betraktas synnerligenmåste rättslägetSammantaget osä-som
till reglerna förbeaktar den särskilda bakgrundenkert, även om man

till fast egendom.nyttjanderätt
konkursbo inte inträderleasetagarensOm änannatpartsom genom

kan fortsättadetta inte boet därmeduttrycklig förklaring, betyder att
litteraturen harnyttja objektet I ansetts attutanatt massaansvar.

boet åläggsmotivuttalanden för hyra lokal inte hindrarangivna attav
faktisk lokalen främstför den tid boet nyttjat semassaansvar som

strida allmänna för-Något skulleHâstad 409 annat mota.a.
tillägnande icke beställdamögenhetsrättsliga principer presta-avom

angivna regler i 63122 och §NJA 1946tioner se t.ex. s. ovan
Även talaravdömda rättsfallet NJA 1993 13det nyligenköplagen. s.

underhyresgäst kvarstannat i hyrdariktning. Här hadei ensamma
Hyresvärdeni något avtal med fastighetsägaren.stödlokaler utan

företrädare skyldigaunderhyresgästensgjorde gällande attatt var
brott i formförmögenhetsskada på grundskadestånd förutge avren

olovligt brukan-egenmäktigt förfarande, alternativt självtäkt ellerav
framhöll emellertid underhyres-ansågs inte visat. HDde. Brott att

nyttjat dennes lokalerstöd i något avtal med hyresvärdengästen utan
därmed ådragit sig skyldighetunderhyresgästenoch ersättaattatt

regelmotsvarande skälig hyra för lokalerna. Denhyresvärden som
obehörig vinst,torde regeltillämpadeHD här närmast omvara en

tillhörigutnyttjarha bäring så snart en person annansom synes

5 jfroch 1970:142 148 och 154179 188,SOU 1969:5Se prop. s.s.
f och Håstad, Sakrätt 409.och kontrakt 339KonkursMöller, s. s.

5 486 ff, Håstad 409 f och292 ff, MöllerJfr Millqvist a.a. s. a.a. s.s.
97.Hellner a.a. s.
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partsförhållande med denne. Vid hyresgästensstå iegendom utan att
konkursboet bör hakonkurs innebär detleasetagarenseller att samma

skälig hyra för den tid boet nyttjat egendomenskyldighet betalaatt
dessförinnan eller avtalet löper medhar upphörtavtaletoavsett om

avgörande bör alltså boetDetkonkursgäldenären attpart. varasom
bakomliggande tanken ii avtalet. Deni något falleninte är partav

nyttjaren inte veder-1993 13avgörandet NJA att utansynes varas.
upplåtarenstillgodogöra sig värdet"gratis" skall kunnalag av--

lika gradtanke gällande i högkonkurs sig dennaegendom. Vid gör
in i eller det inteavtal boet intedet finns trättettoavsett somom

skyldigt betala för nyttjaddärföravtal. börnågot Boetfinns attvara
eller avtalets hyraskall "skälig hyra"fallen. Om boeti bådatid utge

här Praktiska skäl talarvid nyttjandet lämnasavtalet bestoddå öppet.
alternativet.onekligen för detdock senare

konkursför-god etik förstridakan detTilläggas motatt anses
eventuellahyresvärdars och andrautnyttjavaltare motpartersatt
skalldiskuterade fall.i Motpartenrättslägetokunnighet somnuom

driftsådan tid fortsattmassafordran underhuvudregel tillerkännas en
använda egendomgrunder.på kommersiella Attsker motpartens utan

ståndpunkt medoetiskt.för sig Dennarätt storgöra antogsatt anses
Förenings årliga konferensKonkursförvaltarkollegiernasvidenhet

1994 36.Advokaten 11993 se s.nr
träffa avtalgivetvis ocksåkonkursboet kanLeasegivaren och nytt

Fråga då uppkommaleasingobjektet. kanbrukfortsattaboets avom
skall tolkas:avtaletdethur nya

leasingavtal finansiellfyraårigt168 hade1992I NJA ett avoms.
brevi konkurs. Iår då försatteslöpt i leasetagarenmaskinertvå ett
ochavtaletkonkursbeslutet leasegivarenefterveckornågra uppsa

leasingobjekten medfortsatt förhyrningavtalmeddelade att avom
påreagerade brevetslutet inte boetskullekonkursboet omanses

konkursboet önskaförklarade sigmuntligtviss tid.inom I svar
nyttja och betaladevarefter boet fortsattehyra maskinerna,fortsätta

försäljning konkurs-förbereddestidenUndermånadshyror. aven
träffadeefter leasegivarens brevmånadrörelse. En knappbolagets

inklusiveÖvertagande rörelsen,med köpareavtalboet avomen
lease-ansågsmaskinerna. l HDför de tvåleasingavtalet utrett att

utfäst sigoch köparenplatschef konkursboetlokalegivarens attmot
befanns dock inteUtfästelsenavtalet.skulle fåköparen överta

efter rörelseöver-fick dagarKonkursboetleasegivaren.binda tre
medträffat leasingavtalleasegivarenlåtelsen veta att omannan

invänd-dag sinaframförde i brevmaskiner. Boet sammasamma
leasegivaren fem veckorhämtadesMaskinernadetta.ningar mot av

kunde ingå i rörelse-leasingavtalet inteFörhållandet attsenare.
med halvköpeskillingenöverlåtelsen nedsättningmedförde enav
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lease-yrkade skadeståndbelopp boetmed vilketmiljon kronor, av
första hand avtalet mellanhävdade iKonkursboetgivaren. att-

förhyrning i enlighet medavsåg fortsattoch boetleasegivaren
konkursbolaget. Genomleasegivaren ochmellanleasingavtalet att

leasegivaren be-ouppsägbart, hadeavtal,frånträda detta som var
Leasegivarenskada för boet.angivnamedförtavtalsbrottgått som

erläggandetills vidareingåtts endastavtalethävdade motatt av
faktiska nyttjandet.avtalet för detdet gamlaleasingavgift enligt

haförhyrning fickavtalförstkonstateradeHD att ansesom
deoch leasegivarenboet närmarestånd mellankommit till attmen

mellan Avpreciseratsförhymingen inteförvillkoren parterna.
speciellaemellertid deavtalettolkningenbetydelse för om-varav

Konkursboet förbereddeingåtts:detta hadeunder vilkaständigheter
tydligtrörelsen, varför detförsäljningtidenvid den attvaraven

affärs-sin produktion ochupphöra medrelativtboet avsåg snartatt
leasegivarenosannoliktocksåenligt HDverksamhet. Det attvar

stånd lång-få tillbrevnänmdaanbud imed sitt ettattavsettovan
förhyrning med hänsynmåste boetsmed boet. Snararevarigt avtal

övergångsordninguppfattasomständigheternatill som varsom en
tidslängd förNågon bestämdvaraktighet.kortbliavsedd att av

varderafickoch i detta lägeavtalats,hade dock inteförhymingen
frånträdahelstha haft närenligt HD rätt attparten somanses

ñckuppsägningstid. boetNärskäligiakttagandeavtalet med av
framfört sina in-ochträffat avtal medleasegivarenveta att annan

blivit Genomhafick avtaletdettavändningar uppsagt.mot anses
faktisktvidarekunde boetdärefterförfogandetfortsattadet rent

uppsägningstid,fem veckorsåtnjutandekommit iha avanses
provisorisktkaraktärtill avtaletshänsynvilken tid med ettav

ansågs till-varaktighetavsågs bli kort varaavarrangemang som
fyllest.

innehålletvarkenbakgrundhandstillliggakanDet nära attmot av-
måletbevisningen iellerboetsanbud,leasegivarensi accept gav
så HDuppfatta rättsfalletslutsatsernågra säkragrund för attatt-

för tolkninguqyllande regelsärskildoch tillämpardäri formulerar en
betydel-domskälenframhålls iVisserligenkonkursbo.medavtalav

ingicks.avtalet Mot-vilkaomständigheter underspecielladesen av
regel-emellertidföreliggeromständighetersnarlikaellersvarande

leasegivarenvaduttalandenHD:svid konkurs.mässigt motom
uppfattat,måste haochomständigheterdessabakgrund avsettav

dubiovaraktigt avtal inivaddärmed stipuleratorde ettmotparten
boetnämligenavsikt,angående boetsuppfattahar fog för attatt

avtalsförhållande medividare ståtillsendast motparten.önskar
flexibeltkunnadärmedavtal torde utgöraIngående ettnyttettav

intesamtidigtför boetövergångsalternativ motparten genomsom
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ensidig bundenhet blir utlämnad boets fria bestämmanderätt an-
avtalets framtid.gående

Är reglerna tvingande eller dispositiva

svensk finns ingen lagregelI uttryckligen konkurs-rätt attsom anger
boets gäldenärens avtal inträda eller ställarätt övertaatt attgenom
säkerhet tvingande till boets fönnån, dvs. och denär att motparten
blivande konkursgäldenären inte med giltig verkan kan överens-

konkursboet intekomma skall få inträda ietc. avtalet. Fråganatt
avgjortshar inte heller i rättspraxis. Vilka slutsatser skall drassom

detta osäkert och omdiskuterat. Vid lagrådsbehandlingenärav av
års köplag frågan1990 lagrådet, bl.a. anfördetogs upp av som
1988/89:76 232prop. s.

63"Vad särskilt angår § behandlas däri de spörsmål som ur en
perspektivköplags uppkommer, avtalspart kommer i kon-när en

Lagförslagets huvudprincip därvidkurs. konkursboet fårär att
i Då den föreslagnainträda avtalet. liksom den gällande köplagen

i allo dispositiv i denna lagstiftning inte något på fråganär ges svar
avtalsparterna i köpförhållande kan avtala bort den i 63 §ettom

befogenheten förangivna konkursbo inträda i avtals-att partsom
förhållandet, dvs. med avtalsklausul till nackdel förärta en som
tredje Svaret på den frågan i stället söka inom vid-är att ettman.
sträcktare avtalsrättsligt rättsområde det aktuella, varvidän ärnu

beakta här spelar in konkursrättsliga och i övrigtävenattatt ex-
ekutionsrättsliga aspekter jfr kap. 3 § konkurslagen och kap.3 5

lagförslag lagrådet§ utsökningsbalken. Det har granska5 attnu
alltså i sig inte något problem i berörtväcker avseende,nytt ett

förhållande det ganska naturligt remissprotokolletgör attsom
frågan behandling."lämnar utan

heller i års köplags motsvarighet till 63 § således1905Inte angavs
inträda eller dispositiv.konkursboets tvingande I denrätt att varom

till framhöll Almén dock konkurs-ledande kommentaren lagen att
välja mellan inträda i och avstå från köpet gälldeboets rätt att attatt

uttryckligen avtalats. lagens § i likhet med 3 §Att läven annatom -
års lag föreskrev stadgandena säljares och köpares1990 att om-

rättigheter och skyldigheter dispositiva ansåg han inte motsägavar
konkursboets rättigheter uttalades endast förutsätt-detta, eftersom

ningsvis.
lokalhyresgästens liksom arrendatorers konkurs-kanNoteras att

enligt 12 kap. 31 § respektive 8 kap. 17 och 18 §§ och 9bos rätt
visserligen tvingande, detta kankap. 30 § JB är att motmen ses

hans rättsinnehavaresbakgrund hyresgästens etc. eller rättig-attav
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inteöverlag tvingande 12 kap. §heter här 1är annat angetts,om se
kap. 2 § första stycketfemte stycket och 8 JB.

frågan.delade meningar i Till stöd förlitteraturen råderI att
inträdesrätt bör dispositiva harkonkursboetsreglerna anses an-om

förts främst följande.

inträdesrätt framgår kontraktsrättsligkonkursboetsReglerna avom-
hand köplagen, uttryckligt undantaglagstiftning, i första utansom

dispositiv i denna del. Rättssäkerhetsskäl talarframstår även motsom
tvingande.ändå skullereglernaatt vara

tvingande regler skulle ha bättrekonkursboetOm rätt ängenom-
anledning tidigt häva avtalet fördetgäldenären, kan motparten attge

gäldenärens framtida kon-förhandlingslägei bättrekomma motatt
föranledagäldenärens ställning och ellerkan försämrakursbo. Detta

försämraderegler gälla vidkonkurs. Skullepåskynda partssamma en
till konkurs ellerförhållanden, oberoende de lederekonomiska av om

hårt framvinna pådäremot ingetej, har att motmotparten att
konkursmässig.denne blivitgäldenären innan

konkurs,obeståndsklausuler giltiga i alla andra fallSkulle änvara-
ackordsförhandling ochbetalningsinställelse, öppnandesåsom vid av

till olika formeri allmänhet, kan det ledaanteciperat avtalsbrott att
konkurs försvårasoch insolvensuppgörelserrekonstruktions- utomav

inte bindas de tvingandehar intresse attmotparter av avsomav
skulle ogiltig boet baraklausulen alternativtreglerna. Om motvara

konkursfallet, det å andra sidan enkeltsikte påden enbart ärtarom
andra situationer,klausulen så den täckerskriva ävenattatt om

själv kommer i läge.varvid gäldenären sämre
hinner häva avtalettillfälligheterkan bero påDet motpartenom-
hävningsförklaringdärefter.konkursbeslutet i stället för Enföre strax

anteciperade avtalsbrottpå grund gäldenärensföre konkursstrax av
eftersomenligt kap. konkurslagen,inte återvinningsbar 4 5 §är

otillbörlig.inte kanhävningsförklaringen i detta läge anses
flesta fallenligt 36 § avtalslagen bör i deJärnkningsmöjligheten-

konkurs- och obeståndsklausulerkomma till medräcka för rättaatt
medför oskäliga fördelar förfrån dispositivmed avvikelse rättsom

17 f densamme,argumentationen Hâstad, Sakrätt 391 och 393förSe s.
densamme i Insolvensrättsligt forum 219,köprätten 183,Den s.s.nya

ff,58 ff, 92 och 199 densammeoch kontrakt, främstMöller, Konkurs s.
och 208 ff, Hellner, Kontraktsrätt 2Insolvensrättsligt forum 180i s.s.
forum Hellner-Rarnberg, Köp-i Insolvensrättsligt 22690 densamme s.

f Lindskog, KvittningMillqvist, främst 283 och 291274rätt samt s.s.s.
216, SOU 1988:63Jfr SOU 1984:85 143, SOU 1987:17172 även s.s.

SOU 1993:114 261 ff.SOU 1992:113 317248 samts. s.s.
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skydd för boetbehovföranleder ärfrämstVadmotparten. avsom
jämkninggrund förkanförhållanden utgöraofta utomsomsamma

konkurs.
inträder kommerkonkursboetsidors fördeltill bådadetNär är att-

gäller. För kom-vilka rättsregleroberoendeskedetta attatt somav
detfördelaktiga lösningen,båda ärtill den förfram mestparterma

obundna.båda sidordå bäst äratt
avtaletlagreglerfinns detavtalstypervissaFör attsom anger-

handelsagenturlagen och27 §går i konkurs t.ex.upphör partom en
lag-olikheten mellanbakgrundMotkommissionslagen.47§ av

dettaoch den osäkerhetpå avtalverkankonkursensreglerna om
vid dessaåtminstonebör detavtalstyper,oreglerademedför vid

Svårig-hävas.skall kunnaavtaletöverenskommafinnas rätt attatt
deinträdesrätt ochboet harde fall därmellandraheten gränsenatt

anföras boetsockså allmäntkanfår hävafall där mot attmotparten
tvingande.börrätt anses

främstkan anförastvingandebörreglernaförTill stöd att anses
följande.

sinsemellanavtalrättsprincip tvåallmänDet parterär att genomen-
hantredjeverkan kan beröva rättbindandemedinte en somman

sakrättsligvilkeninte bestämmahaft. kanParternaskulle haannars
tredjesärskilda fallskall ha. I detta utgörsavtalinnebörd deras man

konkursboet. Avtaleti formkonkursborgenärer ute-parts avenav
avtal, vilkenpartens/gåldenärensiinträdafrånboet rättensluter att
gäldenärensavvecklakunnaintressei boetsuppställts atträtt av

Även särskild lagbestäm-förmögenhet sätt.gynnsamtett om en
framstårlagpå grund 3 §köplagen63 §melse somsammaavsom

principför allmänuttrycksåledesbestämmelsendispositiv, enger
tvingande.ärsom

täckningsford-för3 säkerhetsrättavstáendekommissionärsJfr avtal avom:
Möller,stoppningsrättavstâendesäljaresff,247SOU 1988:63 avs.ran

realiserahänvisningar,med rätt54 pantoch kontrakt 95Konkurs attnots.
Håstad, Sakrätt320,Walin, Panträttkonkurslagen8 kap. 10 §strid med s.

konkurslagen t.ex.kap. 15 §med 5i stridförbud kvitta305, atts.
vid kon-kvittaförbud för borgenärft,316Lindskog, Kvittning utomatts.

exekutionsförbud ochdiskussion,med allmän319Lindskogkurs a.a. s.
1993376 och1974rättsförhållanden NJAiöverlátelseförbud onerösa s.s.

Insolvensrättsligt forumMöller i440 och438 ochHåstad468, jfr s.a.a.
vid köparensendastfår åberopasåtertagandeförbehåll182 och 210, soms.

medgervad köplagenstoppningsrättbättre änst.,insolvens Möller a.
ochKonkursbl.a. Möller,246 ff, jfrRodheFestskrift tilliHellner s.

Sakrätt 127Håstad,förmånsrätt se samt100,71 f ochkontakt t.ex. s.s.
t.sakrätt 83Allmänallmänhet Hessler,skydd isakrättsligtavtal s.om
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förEn grund nyssnämnda princip tredje inte haftär möjlig-att man-
het ställning till innehållet i avtal, vidbliatt ta parternas attgenom
eller avstå från sin och därför inte bör bindasrätt, det. I detav
särskilda fallet kan hävningsklausulen vid konkurssägas inte bliratt
någon belastning för gäldenären själv, eftersom han där förlorar
rådigheten sin egendom, endast för hansöver borgenärer. Detutan
innebär således ingen uppoffring för låta ipart att motpartenen
avtalet få in de begränsningar konkursboets rättigheter denneav som
önskar. kanTvärtom försämra konkursboetspart att rätten genom
vinna förmåner fördelaktiga villkor på andra punkter it.ex.genom
avtalet. Av viss betydelse kan då ingendera då avtaletatt partenvara
ingås normalt räknar med sin insolvens och har anledning attegen
visa för eller sitt framtida konkursbo, särskilt inte dåomsorg gynna

juridiska skall avvecklas konkursenär närparterna ärpersoner som
avslutad.

Avtal uteslutande sikte ställa borgenärerna sämretar attsom-
Ävengäldenären själv brukar inte verksamma.än inteanses om man

betraktar konkursboets till inträde särskild konkursrättsligrätt som en
befogenhet karaktär till återvinning irättent.ex.av samma som
konkurs, kan således konkursklausul oförbindande fören ren anses
boet. Jfr noten.senaste

Konkursboet behöver, bl.a. bakgrund det inte kan på-mot attav-
verka avtalets utformning, särskilt skydd användermot att motparten
konkursen förevändning för frigöra sig från oförmånligtatt ettsom
avtal.

Att regler sakrättslig karaktär "slår till" bara vid konkurs ochav-
exekution gäller generellt. För komma till medrätta rätts-attannan

handlingar företagits dessförinnan alltid, medärstraxsom man
eller mindre utsikt till framgång, hänvisad till återvinnings-större

reglerna. Avsaknaden särskilda âtervinningsregler riktade motav
hävningar före konkurs- eller insolvensförfarande har inte hindrat att
tvingande regler konkursbons eller andra insolvensorgans rätt attom
fullfölja gäldenärens föreskrivitsavtal i bl.a. Norge, Danmark, Fin-
land, Tyskland, Frankrike och USA kap. 8 nedan. Vid-se närmare

bör det enligt min mening möjligt återvinna hävnings-attare vara en
förklaring före konkurs enligt 4 kap. § konkurslagen5 denom grun-
das pâ insolvensklausul sådan eller på anteciperingsklausulen som en

hävningsrätt vid lägre grad sannolikhet föravsevärtsom ger av
avtalsbrott vad 62 § köplagen stadgar. Hävningen syftar då oftaän
enbart till skaffa bättre förhandlingsposition kon-att motparten mot
kursboet eller skäl frigöra sig från oförmånligt avtal.att utan ett
Däremot återvinning inte kunna ske hävningsförklaringsynes enav

före konkursen grundas på gäldenären med sannolik-störstaattsom
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avtalet. sammanhanget kanIkunna fullgörainte kommerhet att
sådan anteciperatkonkurs inteköplagen ärenligtattnoteras som

inte konkret stårf det1988/89:76 182jfravtalsbrott oms.prop.
vill eller kan fullgöragäldenärenkonkursboet ellervarkenklart att

avtalet.
gäldenären själv fårleda tillför boet kantvingandeAtt rätt atten-

nödvändigtvis tvingandeinteavtalsvillkor talar motsämreacceptera
villkor förmedtvingas ävenkonkursregler. Genom sämreatt

uppoffring kan medföravidkännasfår gäldenärendel attsomenegen
börfallfrän, eller i överväga,avhåller sighan attnoggrantvart

Väljer gälde-rättigheter.konkursboetsförsämrarvillkormed som
inteå andra sidan kanskeuppoffring finnsändå dennagöranären att

sakklausulen binder boet. En ärinvändamycket attattmotatt annan
hävningsklausul riktadgenerellbevisa ärsvårtkandet attatt envara

för inte hellerskälvilket då kankonkursboet,endast ett attmot vara
konkursbinda boet sedanhävningsklausul börformuleradallmänten

in.konkursansökan lämnatsellerbeslutats
obestånd eller konkursgrundhävningsrätt påavtaladOm aven-

från-friakonkursbeslutetbåda sidor vidstårbinda boet,skulle att
fri avslutainnefattar äravtalet.träda Detta attmotpartenatt av-

ställerfull betalning ellererbjuderboettalsförbindelsen även om
förmånligt föronödigtsäkerhet. Dettabetryggande är motparten.

frånfrigöra sigväljakanmedförRegler attmotpartenattsom-
tvister.föranleda onödigaförutsebarhet och kandåligmedföravtalet

snabbtförutsebara reglerochklara parternaIntresset gersomav
Konkurs-konkurssituationen.särskilt starkt irättslägetbesked ärom

rättslig tvist,utgångenoch råd avvaktasällan tidharboet att av
handfastkan stödjastalan inteboetssärskilt inte meraenom

avtalslagen.§grund 36än
konkursreglernatillgodosesintressenMotpartens att somav-

i avtal därinträdesrättnekar boetutformade ochrimligtsådana är en
olämplig.sådan ärrätt

vidupphöravtaletavtalstyperför vissalagreglerAtt attanger-
godtasbörupphörandeavtalstöd förkonkurs kan inte att omvara

uppbär lag-skälsärskildadär deavtalsförhållandeniäven som
finansiell leasing.vidrelevans,reglerna saknar t.ex.

vidvid konkursavtalethäva änharOm rättstörre attmotparten-
tvingande reglerfallvilkaackord, förbetalningsinställelse och nya

företagsrekon-med lagpropositionföreslås ikommalär att omen
oförmånligtsig frånfrigöraönskarstruktion, får ettmotpart somen

tidigtanledningreglernadebli bundeninte villavtal eller attnyaav
hand de legedock i förstatalari konkurs. Dettagäldenärensöka -
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för reglerna gäldenärens avtal i möjligasteferenda mån böratt om-
desamma för olika insolvens- och rekonstruktionsförfaranden.vara

Sammanfattningsvis får konstateras det råder olika uppfattningar iatt
frågan reglerna konkursboets inträdesrätt tvingande ochär attomom

för närvarande knappast kan något säkertdet ges svar.
Avslutningsvis skall framhållas den nämnda principen,att attovan

uteslutande sikte ställa borgenärernaavtal sämre änatttarsom
har generell tillämplighet.gäldenären overksamma, Den kanär

också beträffande klausul hävnings-således anföras t.ex. en som ger
betalningsdröjsmâl klausulen avsedd användasvid varje ärrätt attom

insolvensförfarandeanvänds enbart vid konkurs eller hoseller annat
också åberopas för underkännaSamma princip kan attmotparten.

kräva högreskadeståndsklausuler skade-rättpart att ettger ensom
sådan innebärkonkurs i andra situationer. En klausulstånd vid än att

öka bevakningsunderlaget, kanden berättigade parten, attgenom
utdelning vad han erhållit enligt reglerna ierhålla större än annars

förrnånsrättslagen, varför klausulen inte kankonkurslagen och anses
verksam. det inte ovanligt borgenärsUtomlands rättär att atten

generellt begränsad till den fak-kontraktuellt skadeståndbevaka är
finska företagssaneringslagen, 59 §skadan 27 §tiskt visade se t.ex.

norska lagen fordringshavarnaskonkurslagen och § 7-8danska om
täckningsrätt.

skyddsakrättsliga4.7 Leasetagarens

nyttjanderätt till lössvensk har sedan gammaltI rätt ansetts att
skydd sig upplåtarensinte kan erhålla sakrättsligtegendom mot vare

äganderätt,eller förvärvareeller tidigareborgenärer senare av
vissatill egendomen. För lössakrättellerpanträtt typer avannan

lag.egendom emellertid skydd istadgas

9 442Welamson, KonkursrättRodhe, Obligationsrätt 591,Se närmare s.s.
f och 496 densamme i Insolvens-och kontrakt 98Möller, Konkurs s.

Kvittning 194 samtliga medf Lindskog,rättsligt forum 180 samt s.s.
vidare hänvisningar.
2° Särskilda avtalstyper 60doktrin bl.a.i modern Bengtsson,Se s.

SOUSeparationsrätt 46 jfr288 ff, Walin,Hessler, Allmän sakrätt s.s.
f och 193 Walin188 191237 densamme, Panträtt1973:22 s.s.

Forssell, Tredjemansskyddets138 f och 515,m.fl., Utsökningsbalken s.
f och ff, Hâstad,ff, Rodhe, Sakrätt 566 607och 217145gränser s.s.

Möller, Konkurs och kontrakt 519243 ff,417 ff, MillqvistSakrätt s.s.s.
Kontraktsrätt 191och Hellner, l s.
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hyra byggnad på fastighet 7 kap. 2För § JB vidannans gerav
frivillig överlåtelse motsvarande skydd för hyra fastighet jfrsom av

Walin,Hessler, Allmän sakrätt 340 och Separationsrätt 50s. s.
densamme, främstoch Panträtt 193 Det innebär hyresrättenatts.
sigstår förvärvaren upplätaren gjort förbehåll denna,mot om om

vilket han skyldig hyresrätten grundas skriftligtär göra,att om
avtal och tillträde skett före överlåtelsen eller förvärvaren vidom
överlåtelsen i ond upplåtelsen 7 kap. 13 ochse 11, 14 §§trovar om

Vad gäller i fråga borgenärsskydd osäkert.JB. Regelnärsom om-
kap. 2 § täcker inte 12 kap. regler skydd vidi 7 JB UB:s om ex-

ekutiv fastighetsförsäljning. kan innebära hyresrättDetta till bygg-att
inte bestå exekutiv försäljning. Vidnad kan konkurs finns docken

bestämmelse konkursförvaltareningen begärarätt attsom ger ex-
ekutiv försäljning byggnad 8 kap. och 10 §§ konkurslagen,se 7av
vilket kan betyda hyresrätten vid konkurs har skyddatt samma som
vid frivillig försäljning. Vid dubbelupplåtelse byggnad följerav av-

den första upplåtelsen har företrädekap. 22 § JB hyres-7 att om
sidaninte skada kan vid varandra.rätterna utövasutan av

Beträffande nyttjanderätt till immaterialrätti form licensrätt harav
redan avtalet licenstagaren skyddi litteraturen ansetts att motger

upplåtarens borgenärer. Vid konkurrens mellan två licensupplåtelser
licensupplätelse och immaterialrätten,eller mellan överlåtelse ärav

tidsprioriteten mellanövervägande meningen avtalen börden att vara
avgörande. Se Hessler 343 Rodhe, Sakrätt 580, SOUa.a. s. s.

39 44 och 94 ff, Walin m.fl., Utsökningsbalken 1381985:10 s.s.
Möller, Konkurs och kontrakt 656 ff. Vad särskilt gällerf samt s. -

patentlicens har dessa uppfattningar bekräftats i 1987 års lagstiftning
pantsättning i 12 kap. patentlagen 1967:837. Avpatentavom

framgår§ denna lag först pantsättning101 att patentav genom
förvärvareregistreringen gällerpantavtalet patentetmot senare avav

före ansökan registreringoch licensavtal ingåttsatt ett om avsom
framgårpantavtalet gäller panthavaren. Av 102 § andra stycketmot

bestårvidare licensavtal gäller panthavaren paten-att ett mot omsom
framgår andrasäljs vid utmätning och konkurs. Slutligen 103 §tet av

bestårstycket licensavtal har företräde framför panträttatt ett som
vid pantrealisation utanför konkurs eller utmätning. Lag-även

reglerar alltså främst den registreradebestämmelserna panträttens
förhållande till tidigaresakrättsliga verkan och denna panträtts en

upplåten licensrätt. Indirekt måste reglerna dock kodifieraäven anses
licensrätt blottaövriga delar licensrättens skydd: Om en genomav

framför fullbordad ochavtalet har företräde panträtt, enen senare
skall bestå förvärvaren densådan licensrätt närmot pantsatta egen-

måste ocksåsäljs, såväl under utanför exekution, dettadomen som
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egendomen dåskydd förvärvareharlicensrätteninnebära motatt av
systematik talar starktsakrättsligupplåtits. Gängseingen panträtt

fullbordadskyddskulle halicensrätt pant-motattemot en senareen
äganderättsförvärv,fullbordatinteupplåtelse mot ett senaremen

framförföreträde ägande-samtidigt harpantupplåtelsensärskilt om
förgenerellt uttrycksakrättsligarättsförvärvet. Den attsystemet ger

äganderättsförvärvfullbordadeochpanträttsupplåtelserfullbordade
Patentlagenstredjemanskontlikter.i olikamotsvarande skyddhar nya

någonmedförthadärförmåsteför licensrättregler att annananses
prioritetsprin-ochborgenärsskyddetföravtalsprincipenlösning än

förmöjliginte längreomsättningsskyddet ärför patent-cipen
sakrättsligt relevantnågotfinnsdet inteEftersomdel.licensernas

det-avvikande börpålicensätter sätt,behandla andraskäl för att
immaterialrättleasingFinansiellför dessa.gälla även avsamma

motsvarandebedöma på sätt.torde attvara
lagstiftning.särskild Somsak finns ingentill lösnyttjanderättFör

då varitutgångspunktentraditionelladenharframhölls attovan
stödet för dettakonkretauppnås. Detkanskydd intesakrättsrättsligt

1905 329 utmät-början, NJAsekletsrättsfall fråntvåfrämstär s.
Vilkaägare.429 ny närmareNJA 1917 Anotisfalletochning

jfr Håstad,tveksamtdockdemdrasskallslutsatser ansesavsom
innebärafall kan1917 årsdiskuteratsBl.a. har419Sakrätt oms.

i ondförvärvareförhållande tillibestår tro.nyttjanderättenatt en
visst stöd för5281975rättsfallet NJAtid kanFrån även s. gesenare

skydd.sakrättsligt Härvinnakansak intetill lösnyttjanderätt varatt
uthyrtnågra hundra kronorförtillnyttjanderättenfråga ettom

§enligt 36 kap. 5"särskild rätt"sådanutgjorderouletthjul somen
förverkas. HDdå egendomenbeståskallbrottsbalkenstyckettredje

begränsade sak-lagförarbetenaenligtsärskildframhöll rättatt avser
beskaffenhet.sådaninteaktuellaoch den rättenrätter att avvar

och/ellerkortvarigafallidras slutsatsenmöjligenkanHärav att vart
kan vinnaintenyttjanderätterbetydelsefullamindreekonomiskt

skydd.sakrättsligt
skeppslega,till fartygnyttjanderättövervägdes1970-taletPå om
inskrivningsakrättsligt skyddskulletidscerteparti, m.m. genomges
första handinte, iinfördes dockskyddSådantfartygsregistret.i

tillmed hänsynvärdefå begränsatskoladärför det ettantogsatt
133 ff,1970:74SOUkaraktär seinternationellasjöfartens prop.s.

kontraktKonkurs ochMöller,och 2931921973:42 samt s.s.
harluftfartygnyttjanderätt tillFörhänvisningar. ettf med532

skäl avvisatsolikaregistreringsskydd övervägtsmotsvarande men av
jfroch 2071976:70 92SOUoch 287911955:13se s.s.prop.

534Möller a.a. s.
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innehåller ingaUB särskilda regler exekutiv försäljning lösom av
nyttjanderätt.egendom belastad med Det råder delade meningar om

detta innebär sådan försäljning inte kan ske jfr Hâstad, Sakrättatt
422 och Walin m.fl., Utsökningsbalken 221, 318 och 336.s. s.

kan deNoteras reglerna sakrättsligt skydd för patentlicensatt nya om
föranleddeinte några ändringar i sig UB eller konkurslagen.vare

den juridiskaI litteraturen flertalet författare positiva tillsynes vara
sakrättsligt skydd för åtminstone vissa betydelsefulla formerett av

nyttjanderätt till lös egendom. Särskilt har framhållits finansiell
leasing och andra avtalsformer står köpet Oenighet rådernära.som
däremot erkännande sakrättsligt skydd kräver lagstiftningettom av
eller kan ske i rättspraxis.

I samband med frågan leasingavtalens sakrättsliga skydd harom
diskuterats i vad mån sådant skydd kan stärka värdet iett panträttav
leasingobjekt och/eller leasegivares enligt löpande leasingavtal.rätt
Särskilt har analyserats vilket värde har och skulle få efterpanträtten
beslut exekution allmänhos leasegivaren. Frågorna sak-ärom av
rättslig och exekutionsrättslig karaktär. I litteratur främstsenyare
Håstad, Sakrätt 332 och Walin, Panträtt 185 ff och rätts-s. s.
praxis se NJA 1993 524, jfr avsnitt 4.6.1 slutet och närmaremots.
nedan har det avgörande dock inte leasingavtalets sak-ansetts vara
rättsliga verkan principen avkastning under exekutionutan att som
faller från viss förstaegendom i hand skall tillfalla den eller deut
borgenärer företrädesrätthar till betalning egendomen. Densom ur

fått objekteti torde således ha förstapanträtt till de leasing-rättsom
avgifter förfaller till betalning efter konkurs- eller utmätnings-som
beslutet, i princip oberoende leasingavtalet har sakrättsligtav om
skydd eller Om objektet inte är endast leasingav-pantsatt utan
gifterna, torde på motsvarande de leasingavgiftersätt förfallersom
efter exekutionsbeslutet tillfalla konkursboet respektive den borgenär

erhållit utmätning i egendomen.som

rättsfalletI NJA 1993 524 i maj och september Bzsutmättess.
fastighet för fordran förenad med i egendomen.panträtten som var

utmätningenFöre hade upplåtitB skogsavverkningsrätt till NH.

2 Beträffande nyttjanderätt till luftfartyg registrerade utomlands iärsom en
tillträtt 1948 års konvention rörande internationellt erkännandestat som av

luftfartygtill tillämpas emellertid, enligt kap.rätt 11 1 § andra stycket UB,
de särskilda reglerna i lagen 1955:229 i anledning Sveriges tillträde tillav
angivna konvention. Detta innebär bl.a. sådan nyttjanderätt skallatt tasen

i sakägarförteckning vid exekutiv försäljning och kap.12 UB:sattupp
regler nyttjanderätts ställning vid fastighetsförsäljning skall äga mot-om
svarande tillämpning, 6 andra§ stycket nämnda lag.
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Slutredovisninghösten".ochvåren"underskeddeAvverkning
novembermitten utmättesdecember. Iochoktoberiskulle ske av

dåAvverkningenfordran.bl.a.förpå NHfordranB:s statens var
till krono-betaladeNHresulterade iutmätningavslutad. Denna att

gällde verkanTvistendecember.iKFMfogdemyndigheten av
grund-följande. Enframhöll förstutmätningen. HDden senare -

tillföreträdesrättharborgenärdentankegångläggande är att som
till dessföreträdesrättockså harhuvudobjektetbetalning av-ur

egendom finnsfastavkastning utmätttillkastning. För rätten av
borgenärharEnligt 8 § rättkap. UB.föreskrifter i 12särskilda en

tillförfalleravkastningbegäraföreligger,skäl att somatt, om
förordnadellerKFMuppbärasskallförfarandetunderbetalning av

fördelasskallavkastningenuppburnasålundasyssloman. Den
fastig-förköpeskillingenpå sättborgenärernamellan somsamma

ellersökandenkanomhändertagande görasBegäranheten. avom
kap. 8 § UBtill 12motivenursprungligadelborgenär.annan

inbe-fastighetenavkastningdylikochhyraså,uttrycks detta att av
yrkar detborgenärenförutsättningunderutmätningen, attigrips

Efter detfortsatte:majoritetHD:s att58.31877 NrNJA ens.
fastig-avkastningsigtillgodogörafårfastighet ägarenutmätts av

förordnandeutverkarborgenärnågonintelängesåheten om
avkast-användafrittförDenna ägarensysslomarmaskap. rätt att

utmätningmedförskäl ochpraktiskabetingad attningen avär av
Vidavkastning.fastighetensomfattarvidareintefastighet utan

avverkad. Avenskogenpå NHfordranB:sutmätningen omvarav
utmätningstillfälletvidförfallen Bintedåfordringen ännu varvar

och"intjänad" BFordringenNH.ersättningberättigad till varav
hinderNågotden. att ut-överlåtit eller motdå hakunde pantsatt

sådangrundRättendärför inte.förelågfordringen avmäta
sysslomanna-förordnandeintepåverkasutmätning ett omsenareav

skap.

avverkadskogenfrarnhållandetbedömning är attminEnligt varav,
fastighets-uttryckafordringsutmätningen, attatttiden för avsettvid

avkastning,fastighetenssigtillgodogjortdå hadeägaren/gäldenären
erhållit utmät-den borgenärinnebarDettanämligen skogen. att som

sinförloratskogenavverkningenredanfastighetenning avgenomav
dåutmättesfordran§ UB. Den812 kap.enligt varsenarerätt som

för-vanligmeningi UB:savkastningpåfordran utannågoninte en
lössåsomkunde utmätasgäldenärenhosmögenhetstillgång som

betydelsedärmeddeli dennasaknarRättsfalletallmänhet.iegendom
ochhyresfordringarframtidapantsättningverkanfrågorför avavom

inledandeHD:shyrespanthavare.ochobjekts-mellanföreträdet
har däremottankegången""grundläggandeangående denuttalande

sagda.detmedenlighetibetydelseprincipiell ovanstor
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Redovisning5

Inledning1

lease backdelbetänkandet Fastighetsleasing, Sale and SOUI
och utförlig redogörelse för1991:81, återfinns i kap. 5 ll en

leasing och sale and leaseinternationell och svensk redovisning av
därför endast kort sammanfattningdet följandeback. I ges en av

nämnda rekommendationerna. Vidarede i delbetänkandetvissa tasav
härefter tillkommit,rekommendationer och uttalandende somupp

Accounting Advisoryförslag från the Forum,nämligen ettett
Redovisningsrådets tillinom utkast rekom-rådgivande EU,organ

Riksrevisionsverketsredovisning leasing, Före-mendation avom
Finansinspektionens bas- och särföre-skrifter och allmänna råd samt

och allmänna råd.skrifter

enligtRedovisning leasingavtal IAS 175.2 av

rekommen-Accounting Standard Committees IASC:sInternational
syftar till vägledandeAccounting for Leasesdation 17 att varanr.

hannonieringen redovisningspraxis påinternationellaför den av
den enda IASC:s rekommendationerleasingområdet. IAS 17 är av

inte har införts i Sverige.helheti sin ännusom
brukar benämnasekonomisktIAS bygger på17 synsättett som

ekonomiskatransaktionsfonn". innebär"Substance Detta att enover
avgörande för hurcivilrättsliga forminnebörd dess äränsnarare

regler för redovisningfinnstransaktionen skall redovisas. I IAS 17
slb-transaktioner avseendeföri allmänhet och reglerleasing ävenav

egendom.fast och lös
finansiellaoperationella ellerklassificeras leasingavtalenIASI som

för redovisningen.avgörande betydelse Ileasingavtal, vilket är av
enligt följande;finansiell leasing "Finance2 definierasIAS 17
all the risks and rewardstransfers substantiallylease thatlease: a

eventually beownership of Titleincident notasset.to may or mayan
definitionutanför dennatransferred. All leasing faller" är opera-som

finansiellt leasingavtalinnebärleasing. Definitionentionell att ett
förenade med ägande-de förmåner och riskerföreligger ärnär som
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tillgång i allt väsentligt förs till leasetagaren.till Denöverrätten en
på äganderätten formellt slutligen kommeringet kravuppställer att

exempel på alternativa kriterierövergå till leasetagaren. Som näratt
finansielltnormalt klassificeras leasingavtalavtalet bör ettsom anges

bl.a. följande.

tillgången tillöverför äganderätten till leasetagarenLeasingavtaleta
slut.vid avtalstidens

prisköpa tillgången till kanharb Leasetagaren rätt att ett som
förhållande till marknadsvärdet vid den tid-bli så lågt iförväntas

det vid leasingtidenstidigast kandå köpoptionenpunkt utövas, att
"reas0nably certain"framstår rimligtbörjan rättenattatt antasom

kommer utövas.att

huvudsaklig del tillgångens ekonomiskaLeasingavtalet löper förc av
slutligen övergår eller inte.äganderättenlivslängd, oavsett om

minimileaseavgifterna, enligt leasing-betalningarna,Nuvärdetd av
eller lika högt tillgångensavtalets början högreavtalet vidär som

minimileaseavgiftertidpunkt. Medmarknadsvärde vid avsessamma
eller kan bli skyldig erläggaleasetagarenbetalningarde är attsom

beträffande varje beloppleasetagaren,leasingtidenunder även,samt
för lease-närstående bolag eller,eller dennedenne garanterar,som

leasetagarenrestvärde denneeventuelltgivaren, garanteras avsom
Äganderätten inte komma överföraskan behövereller attmenannan.

har option enligt bOm leasetagarentill leasetagaren. utgörsen
de lägsta avgifter skallminimileaseavgifterna somsumman avav

giltighetstid och det belopp skallleasingavtaletsbetalas under som
optionen.utnyttjandetbetalas vid av

leasingavtal i Sverigeovanstående framgår samtliga deAv att som
leasingavtal skulle omfattasfinansiellabetecknasbrukar avsom

här.i sin helhet infördrekommendationen den voreom
finansiellför redovisning leasingreglerna i IAS 17allmännaDe av

finansiellaföljande. leasetagaren skall deti huvudsak Hosinnebär
tillgång och förpliktelserna iredovisasleasingavtalet attsom en

tillgångavgift skall redovisas skuld. Sombetalaframtiden som en
marknadsvärdettill det lägsta antingenobjektetoch skuld tas upp av

enligt leasing-nuvärdet betalningarnaavtalets ingående ellervid av
finansiella kostnader ochfördelas mellanskallavtalet. Hyrorna en

finansiella kostnadenutestående hyresskulden. Dendenreduktion av
för restskuldenavtalstiden såperiodiseras räntesatsen ärskall över att

avskrivningarskallleasingperioden. Leasetagarenkonstant göraöver
vadavskrivningsprinciperna skalltillgången ochpå motsvara som
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vid avskrivning ägda tillgångar. leasegivarentillämpas Hos skallav
finansiella leasingavtalet redovisas fordran i balansräkningendet som

huvudsaktill belopp i nuvärdetett motsvararsom summan av av
minimileaseavgifterna och eventuellt restvärdegaranterat som
tillfaller leasegivaren, efter avdrag för intjänade finansiella intäkter.
Leasegivarens finansiella intäkt skall fördelas leasingtiden såöver att

konstant periodisk baserad anskaffningskostnaden förränta,en
nettoinvesteringen i leasingavtalet,objektet eller erhålls.

slb-transaktioner gäller utgångspunkt försäljningenFör iattsom
erkänns. avgörande blir sedan leasingavtaletprincip Det betraktasom
finansiellt eller operationellt leasingavtal. För slb-trans-ettettsom

innefattar finansiella leasingavtal gälleraktioner eventuellattsom
vid försäljningen inte omedelbart skall intäkt ivinst tas upp som

resultaträkning, IAS 17 54. Vinsten skall i stället periodi-säljarens p.
leasingtiden. övrigt följer redovisningen de allmännaIöverseras

för redovisning finansiell leasingregler dvs.nämnts, attsom ovanav
redovisar tillgång i sin balansräkning, avskrivningarsäljaren gören

framtida skyldigheten betala minimileaseav-och redovisar den att
fordran redovisarskuld, medan köparen värdetgifter som avsom

betalningar.framtida

redovisningsregler5.3 EG:s

inga utfärdade direktiv eller förslag till direktivEU finnsInom som
leasing eller slb-transaktioner. Som allmän princip,särskilt enavser

medlemsländernas regler för aktiebolags års-miniminivå fören
gäller dock redovis-redovisning och för koncernredovisning, att

and fair view of liabilities, financialningen skall "a assets,truege
fjärde och sjunde bolagsrättsligaposition and profit loss" EG:sor

fjärde direktivets 2 3. Både länderdirektiv, främst Art. p. somse
enligt IASC och länderdet substantiellatillämpar synsättet som
har antagit direktiven, varförtillämpar det formella synsättetmer

på"rättvisande bild" i varje land kan komma tolkasbegreppet att
redovisningsskyldigkan emellertidolika Detsätt. antas att en nor-

redovisning, den harskall utgå från hansmalt kunna att om upp-
iakttagandetillämpning gällande lag och medmedrättats avav

andra uttalanden i redovisnings-tillämpliga rekommendationer och
såväl nationella internationella,auktoritativafrågor från somorgan,

ochrättvisande bild, SOU 1994: 17 283uppfyller kravet på se s s.
ff.f., jfr 1991:81, 310334 SOU s.
medlemsländerna finns ovanståendedet blandMot bakgrund attav

på redovisningen har the Accountinggrundläggandeskillnad i synsätt
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rådgivande utarbetat förslag tillAdvisory Forum, ett ettorgan,
grundläggande begreppdefinitioner visssamtav engemensamma

uppgiftsskyldighet, inivå på leasetagarens balans-t.ex. notergenom
fall redovisar enligt det formellaräkningen, i det denne synsättet.

uppnå bl.a. jämförbar och likvärdig informa-Härigenom vill man en
såvälåterspegla leasingtransaktionen hos leasegivaretion kansom

redovisningssätt. Klassiñceringendennesleasetagare, oavsett avsom
operationellaleasingavtalen finansiella eller överensstämmersom

Även i övrigt används de definitioner grund-med den i IAS. av
minimileaseavgifter, marknadsvärde, ekono-läggande begrepp som

leasetagaren inteåterfinns i IAS. Närmisk livslängd m.m. som
föreslås han skall lämna uppgifterkapitaliserar leasingavtalet att om

eller kan avfordras honomde betalningar skall erläggasbl.a. som av
löptid, leasingobjektets anskaffningsvärde ochunder leasingavtalets

kapitaliserats.avskrivning skulle gjorts avtaletden omsom
framgår det rådgivande hade detförslagetAv organet settatt som

medlemsländer kunnat redovisa leasingavtalfördel samtligaen om
finansiella leasingavtalprincip, och då påenligt sätt attsamma

möjligt grundjfr ansågs dock intekapitaliseras, IAS 17. Detta av
leasingavtal.skillnad i medlemsländernas redovisningnämnd avovan

koncernivå bedömdes redovisningsmetodhellerInte en gemensam
medlemsländerhärtill bl.a. i vissaföreslås. Bakgrundenkunna attvar

ifråga-till koncernredovisningen. Vidarebeskattningenknyts även
fair view"innebörden "true andvissa representantersatte om av

innebörd för koncern respektive juridisk För-borde få olika person.
företrädare föröverlärrmats till Contact Committee, medslaget har

medlemsländerna.

leasingavtal i SverigeRedovisning5.4 av

påbokföringsskyldighet skall fullgörasföretagsEtt sätt överens-som
bokföringslagen 1976:125,med god redovisningssed, 2 §stämmer

förarbetena faktiskt förekommandeHärmed enligtBFL. avses en
bokföringsskyldigapraxis hos kvalitativt representativ krets aven

redovisningssed148. beskrivning god1975: 104 Förprop. s. en av
vägledning i antal redovisningsfrågor spelar rekom-och ettsom

från den statliga bokföringsnämnden,mendationer och uttalanden
Föreningen Auktoriserade Revisorer, FAR, roll.ochBFN, storen

Redovisningsrådets tillkomst den juli 1989 har upphörtEfter l FAR
utfärda rekommendationer. Redovisningsrådetmed att svarar nunya

för normgivningen för s.k. publika företag och det ankommerensamt
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Redovisningsrådet uttala sig innehållet i god redovisnings-att om
sed.

Leasingavtal redovisas i Sverige någon uppdelning i operatio-utan
finansiellanella och leasingavtal. Avtalen behandlas medparternaav

undantag nyttjanderättsavtal, hyra. Leasegivaren alltsåtarsom upp
tillgången i sin balansräkning och leasetagaren redovisar inte betal-
ningsskyldigheten för hyran skuld. Redovisningen slb-avtalsom av
med köpoption sker i huvudsak på överlåtelsen redovisassätt att som

försäljningvanlig hos säljaren/leasetagaren och försäljningspriseten
intäktsredovisas i sin helhet i resultaträkningen. Tillgången intetas

i säljarens balansräkninglängre och den framtida skyldighetenupp
betala hyra inte skuld.tasatt upp som en

har uttalat sigFAR god redovisningssed beträffande leasing,om
rekommendationFAR:s 7 Redovisning avtal förhyrningnr. av om

och uthyrning anläggningstillgångar leasing m.m. upplagaav nov.
1990.

Av rekommendationen följer det förhyrande företaget skall, näratt
hyresavtal innebär skyldighet efter viss tid och på avtalade villkoratt
med förhyrt objekt,äganderätt redovisa objektet bland balans-överta
räkningens anläggningstillgångar. Kvarstående betalningsskyldighet
skall redovisas bland skulderna. Under Ställda panter upptasm.m.

särskilt sitt bokfördaobjektet med värde. uthyrarensFör del har i
fall avbetalningsfordrandetta uppkommit.en
hyresavtalet inte innebär skyldighetNär kanske rättighetmen att

efter viss tid förhyrt objekt, saknas emellertid anledningöverta att
införa tillgångs- och skuldposter i balansräkningen. Om väsentlig del

anläggningar,använda andra sådana fastigheter detän ärav som
normalt brukaren inte disponeras gund hyresavtal böräger,att av
förhållandet i förvaltningsberättelsen eller i till balansräk-notanges

Uppgift dåningen. bör lämnas ungefärligt anskaffningsvärdeettom
återstående hyresbetalningar härför, fördelade de är undersamt

förfallervilka de till betalning.
Om hyresavtal innebär lägre avskrivningstakt vadän ärett en som

försvarligt skall bristande belopp skuldföras för återförasatt mot
hyrestidens slut. Om avskrivningstakten snabbare skall, be-är om
loppet väsentligt, upplysningar lämnas resultat- och balans-är om
effekter detta.av

Beträffande det uthyrande företaget objekt, föratt avsett ut-anges
hyrning under längre sammanlagd tid, anläggningstillgâng. Omär
uthyrningsverksamheten betydande i förhållande till rörelsen iär
övrigt, bör uthyrda tillgångar redovisas för sig i balansräkningen.

rekommendationI FAR:s sker ingen uppdelning i finansiella och
operationella leasingavtal. Om hyresavtal de däri ingåendeett genom
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avbetalningsköp, skall emeller-medjämställavillkoren i sak är ettatt
rekommendationen skiljerhärmed.ske i enlighet Iredovisningentid

skyldighet för lease-där avtalet innebärleasingavtaldå enman
köp-avtal där leasetagaren,objektet,överta t.ex.atttagaren genom

och avtal därköpa objektetinte skyldighet,option har rätt, attmen
förstaskyldighet köpa. Detellervarken harleasetagaren rätt att

övriga hyra. Rekom-köp, deskall redovisasalternativet somsom
skyldighet för-fonnellt Medpåmendationen bygger synsätt. attett

direktcivilrättsligtavtalendast ärtorde även attvärva somavses
kan såledesrekommendationenavbetalningsköp. Enligtmedjämställa

avtal detmed undantag för därleasingavtal,finansiellaprincip allai
redovisas hyra.inteleasegivarenuppenbart är ägare,är att som

rekommendationiback FAR:ssale and leasedet gäller sägsNär
säljarenleaseback-transaktioner kräver hossale andvissa ettatt

normala försäljningarfrån det vidavvikerredovisningssätt, avsom
redovisning angivna iderasfall ochanläggningstillgångar. Dessa är

förslagetrekommendation. Iförslag till sägsavsnitt utgör ettett som
säljandekan hos detleaseback-transaktionerandvissa salebl.a. att

anläggnings-försäljningarvanligaredovisasinteföretaget avsom
transaktionens verkligafelaktig bilddettatillgångar attutan avger en

gälla:skall följandetransaktionerinnebörd. sådanaFör

marknadsmässigt prisöverstigabedömsförsäljningsprisetOm
normalföljaktligen överstigerhyreskostnadenframtidaoch den

överstiger mark-försäljningssummandelskall denhyra somav
Skuldenbalansräkningen.skuld inadsmässigt pris reserveras som

avtalade tiden.denperiodiseradtill resultatetåterföres över

fortsatta verk-i denbli tillhyresavtalet inte bedöms2. Om nytta
skuld i balans-framtida hyrornaskall desamheten upptagas som

räkningen.

återgårautomatiskttillgångensåavtalet konstrueratOm är att
skyldighethareller säljarenhyrestidens utgångsäljaren vidtill att

tillgången kanvillkoravtaladehyrestidens utgångvid övertaatt
anledningfall saknasdessaha Iöverlåtelsenågon ägt rum.anses

balansräkning.ursprungligedenbort tillgången ägarensföraatt ur
låneskuld, ochredovisas hos dennebeloppetuppburnaDet som en
ställdablandsin helhetvärde itillgångens bokförda panter.upptas

tillgångarnasuppgifter länmasskallleseback-avtalsale andVid om
lease-avtal.liksom för vanligahyresbetalningaråterståendevärde och

redovisningsmetodanvändredogöra förföretaget skallsäljandeDet
detöverlåtelsen redovisas,påbokföringsmässig vinst äroch när
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lämpligt i till resultatposten klargöra det fråga vinstäratt not att om
vid försäljning tillgångar återleasas.av som

Förekomsten återköpsrätt inte i rekommendationennämnsav en
därför påverka den redovisningsmässigaoch torde inte bedömningen

Ävenöverlåtelsen. förekomsten sådan vid civil-rättom av en enav
rättslig bedömning skulle leda till transaktionen bör bedömasatt som

säkerhetsöverlåtelse, belåning i överlåtelsens form, torde såledesen
transaktionen kunna redovisas vanlig försäljning.som en

Redovisningsrådet, har i juni detta år antagit utkast tillRR, ett
rekommendation redovisning leasingavtal, bilaga Ettom av se

definieras enligt vilketleasingavtal avtal leasegivare påettsom en
villkor under avtalad period leasetagareavtalade rätt atten ger en

leasingavgift.använda tillgång i utbyte Avtal betecknatsmot somen
hyres- eller leasingavtal med villkor de rättsligtgör attsomsom men

jämställa med avbetalningsköp skall i redovisningen be-ävenär att
avtal och således inte leasingavtal enligthandlas köp äromsom

Utkastet innebär leasingavtal skallrekommendationen p. 3. att
praxis, avsnitt redovisningredovisas enligt internationell 5.2se om

enligt skillnad IAS dock detleasingavtal IAS 17. En 17 ärmot attav
rekommendation blir tillåtet använda olikaenligt utkast tillRR:s att
hos koncern och enskild juridiskredovisningsprinciper Iperson.

fullständig tillämpning i juridisk regler-utkastet sägs att en person av
redovisning finansiella leasingavtal inte alltid praktisktäravna om

beskattning på basisgenomförbar eftersom särskilda regler för av en
ofullständiga. Finansiella leasing-redovisning saknas ellersådan är

redovisas enligt de regleravtal kan därför i juridisk person som
redovisning enligt olikaoperationella leasingavtal. Engäller för

och juridisk förekommer i andraprinciper i koncern ävenperson
under vissaeller liknande skäl ochländer ävenaccepterasav samma

enligt sjunde bolagsdirektiv 33.villkor EG:s p.
operationella eller finansi-Klassificieringen leasingavtalen somav

för redovisning leasingavtalleasingavtal och reglernaella av resp.
väsentligt till Syfteti allt IAS 17.har, nämnts, anpassatssom ovan

redovisningspraxisrekommendationen skapa svenskmed är att en
information möjligtredovisningens användare så god somensom ger

enlighet med internationell praxis. redogörelsenoch i Iär omsom
rekommendationen appendix i bilaga 4 bl.a.bakgrunden till se sägs

följande:

utifrånredovisning och klassificering leasingavtal såEn av en
reglering den svenska civilrätten leder enligtkomplicerad som

Redovisningsrådet till alltför slumpartad redovisning. Företagenen
redovisningsändamål ställning till juridisktför kom-tvingas att ta
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frågor sällan eller aldrigplicerade aktualiseras i andrasom
för vilkasammanhang och vägledande regler och praxis i stor

utsträckning saknas. ändamål varit avgörande förDe densom
regleringens utformning skydd förcivilrättsliga t.ex. partsvagare

ingenvid avbetalningsköp har liten eller relevans i redovisnings-
olämpliga i klassificerasammanhang. Det avtalen enligt derasatt

civilrättsliga innebörd understryks också många avtal berörattav
utanför det landet, varför avtalen kan komma prövasparter attegna

enligt utländsk med innebörd den Mot dennarätt änannan egna.
bakgrund behövs självständig klassificering leasingavtal fören av
redovisningsändamål, grundad på de överväganden börärsom som

för redovisningen sådana i företagensavgörande avtalavvara
årsredovisningar.

för användarna den information lämnas iVärdet av som en
årsredovisning i hög grad beroende gjorda transaktionerär attav

händelser utifrån den ekonomiska och kom-och andra rapporteras
för företaget. Transaktionensmersiella innebörd de har eller hän-

substansdelsens ekonomiska konsekvenser i redovisnings-är
juridiska form.sarmnanhang viktigare dess Detta etableratän är ett

Substance form ligger tillinternationellt grundsynsätt over som
för utformningen internationella redovisningsrekommendationerav
IASC:s Framework 35.p.

Bedömningen vad den ekonomiska innebörden förärav som
transaktion eller händelse-är ibland komplicerad.företaget av en

problemområde sådana transaktioner i vilka ekonomiskaEtt är
förknippadeförmåner normalt med ägandetrisker och är avsom en

vanligt vid finansiellatillgång delats mellan Detta ärparterna.upp
leasingtransaktioner där den legala äganderätten till tillgången finns

någon den har de ekonomiska fördelarna ochhos änannan som
för de ekonomiska riskerna med innehavet. Principensvarar om

form innebär då i fallSubstance i redovisningen vissaattover man
från i formell mening tillskall bortse legalär ägarevem som en

tillgång.
nyckelfråga bedömningenvid vad den ekonomiskaEn ärav som

innebörden leasingavtal hur definierar tillgångar ochärettav man
redovisningssammanhang. fråga inte explicitskulder i Denna är

behandlad i det svenska regelverket. Till ledning för bedömningen
kan dock användas IASC:s Framework punkt 53-64 i alltsom
väsentligt tillärnpbart på svenska förhållanden.ävenär

Enligt det huvudsakliga kriteriet för tillgångIASC den skallär atten
ekonomiska fördelar till företaget.framtida Det huvudsakligage

kriteriet för skuld den innebär förpliktelseär att att presteraen en
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förväntas leda till framtida utflöde från företaget.ettsom av resurser
Avgörande vid bedömningen det föreligger tillgång ellerav om en

leasingtransaktioner, i vilkaskuld vid äganderättensepareratparterna
och skyldigheter normalt förknippadefrån de rättigheter medärsom

blir vid tillämpningen "substance form"äganderätten, attav over
ekonomiska risker och förmåner tillfallerde normaltavgöra om som

allt väsentligt tillhör den eller andraägandet i I rekom-parten.ena
mendationen finns utvecklat hur olika omständigheter har be-som

fråga skall bedömas.tydelse för denna
Riksrevisionsverket, har i Föreskrifter och allmänna råd förRRV,

årsredovisningar och delårsrapporter 1992-06-05,affärsverkens
utfärdat föreskrifter allmänna råddnr 23-90-0914 och i 27, 28RRV

vad gäller finansiell leasing. Genom beslut den 23 junioch 30
30-93-1069 har RRV emellertid, bl.a. bakgrund1993 RRV dnr mot

förändringar verksarnhetsforiner pågår, beslutat tillsde attav somav
från föreskrifterdispens nämnda och allmänna råd. Ettvidare ge

ställningstagande under 1994. Trots dis-slutligt väntas sommaren
återge föreskrifterna.kan det intresse härattvara avpensen

syftar föreskrifterna till harmonisera redovisningenAllmänt sett att
affärsverken. knyter till god redovisningssed i Sverigemellan De an

redovisningsregler. fallet i frågainternationella Deteller ärsenare
i föreskrifterna tagit ställning för aktiveringleasing där RRV avom

jfr tidigare avsnitt rekommendation.finansiell leasing, IASC:som
det enligt finns fåhärtill RRV behovAnledningen är att ett attav en

redovisningen finansierade påbehandling i investeringarenhetlig av
särskilt betydelsefullt i affärsverksgruppenolika Dettasätt. anses

flera affärsverken anläggningsintensiva. Motsvarandeeftersom ärav
införs för övrigt för övriga myndigheter. RRVredovisning även

aktivering finansiellockså leasing står i god överens-nämner att av
årsvad regeringen anfört leasing i i 1992stämmelse med statenom

Bil.budgetproposition, 1991/92:100, 52.se s.prop.
följer maskiner,föreskrifterna i och 30 bl.a.27, 28Av att
anskaffningskostnad medoch byggnad skall värderas tillinventarier

och eventuella nedskrivningar.planenliga avskrivningaravdrag för
redo-långstidsförhyrda tillgångar finansiell lease skallVärdet av

hyresavtal harsärskild rad. Vid finansiell leasing skall, dåvisas på
tillgång hos leasingkunden,hyrda tillgångenslutits, den tas upp som

skuld till leasingföretagetvärderad till marknadsvärdet. Som upptas
Diskonteringsfaktorn skall därvidhyresbetalningarna.nuvärdet av

medför nuvärdet hyresbetal-den räntesatsutgöras attsom avav
på den leasade till-sammanfaller med marknadsvärdetningarna

enligthyrda tillgången därefter avskrivningarPå dengången. görs
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plan. Skulden minskas löpande med den del hyresbetalningenav som
ränta.utgör

i föreskrifternaBeträffande sale and lease back fastattanges om
sålts och därefter âterförhyrts skall vinsten normaltegendom fördelas

hyresperioden. bolaget tecknat optionsavtalHaröver rättett som ger
återköp fast egendom skall transaktionen redovisastill lån.ettav som

skall information transaktionen lämnas.Därvid om
leasegivare står under Finansinspektionens tillsynFör de gällersom

särföreskrifterinspektionens bas- och allmänna rådäven samt om
kreditinstituts årsredovisning och delårsrapportering FFFS 1993:27-

föreskrifterna framgår bl.a. leasingobjekt29. Av utgöratt som
anläggningstillgång till planmässigt restvärdeskall värderas anskaff--

med avdrag för planenlig avskrivning med avdragningsvärde även-
avskrivning gjorts grund leasetagares bristandeför extra avsom

betalningsförmåga. Sådan avskrivning skall redovisasextra som
konstaterad eller befarad kreditförlust. Förskott till leverantörer för

leasingobjekt, angivandeleasingobjekt skall redovisas medsom av
Leasingintäkter skall redovisasförskottsbeloppet i dvs.not. netto,

för avskrivningar enligt plan. I skall lärrmas uppgiftefter avdrag not
bruttobelopp respektive avskrivningarleasingintäkternas enligtom

försäljnings-leasingavtal upphör skall ellerplan. När nettot av
avseende de avyttrade leasingobjekten redovisasutrangeringsresultatet

överavskrivningarSkattemässigt tillåtna skallrörelseintäkt.som
inte fram.därvid tas

uttalati följande kapitel, avsnitt 6.3.2, har BFNSom nämns att
proportionelltnormalt bör periodisera leasingavgifternaleasetagaren

hyrestiden BFN U 87:6 och 87:7.över



2031994: 120SOU

Beskattning6

Inledningl

innehåller inte några specifika reglersvenska skattelagstiftningenDen
leasing lös egendom. De skattemässigaavseende justmed av

leasingavtal grundval dekonsekvenserna avgörsett av gene-av
skatterättsliga principer. Regel-och allmännarella skattereglerna

leasingavtalen skattemässigt hyresavtal.behandlasmässigt som
operationell leasing och finansiellingen skillnad påHärvid görs

dembetydelse för vilkenavgörandeleasing. Av ärparterna av som
leasingobjektet.betraktas tillskattemässigt kommer ägareatt som

äganderätten läggs ifrågan överföringbedömningVid avomav
det civilrättsliga för-traditionsmässigt bedömningSverige en av

till grund för den skattemässigamellanhållandet ävenparterna
koppling mellan skatterättenfinns starkbedömningen. Det även en

avtalbokföringsmässiga redovisningen. Vidare kandenoch ett som
ibland köp. Avtaletsleasing- eller hyresavtalbetecknats ettvarasom

inte avgörande såväl inom skatterättenbeteckningformella är utan,
innehåll.rättsområden, avtalets reellatvingandeandrasom

mellan och hyraAvgränsningen köp6.2

definierarregel klartskatteförfattningarna finns ingenI vem avsom
tillskallvid köp eller hyraavtalsparterna ägare ettanses somsom

ihar,skattemässiga gränsdragningenobjekt. nämnts,Den som ovan
bokföringsmässigaoch på dencivilrättsligaregel byggt på den

skallFråganpraxis.redovisningen och skatterättslig somom vem
inventarier har betydelsetill leasadeägare stort.ex.anses som

tillskall hafråganbl.a. vad gäller rättskattemässigt, om vem som
värdeminskningsavdrag på dessa.

beträffandeuppfattningför minavsnitt 4.2 redogjorthar iJag
redovisat vilka avtalochcivilrättsliga förutsättningargällande som

betecknasoch vilka börhyresavtalcivilrättsligt bör utgöra somanses
undanhållashärvid intehärför. böroch grunderna Detköp attsom

enligt min bedömningleasingavtal,vissa deförmodligen avsomav
hyresavtal. Väg-deklarerasköp,rättsläget utgör parterna somav
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för övrigt civilrättslig praxis, saknasskattepraxis, ochledande även
i doktrinen få och allmänt hållna.och uttalandenahelt ärnästan

Praxis6.2.1

RÅ 1987 ref. 166 i vilket prövades fråganFrån praxis kan nämnas
täckdikningsanläggning i ställetavtal leasing attett av en varom om

avbetalningsköp. lantbrukare hyrde täckdik-köp, Enbetrakta ensom
därefter köpa anlägg-ningsanläggning på fem år och hade rätt att

anskaffningskostnaden.den ursprungliga Vidningen för 5 procent av
på bekostnad återställaupphörande skulle lantbrukarenavtalets egen

täckdiknings-leasingbolaget. Det böranläggningen till nämnas att en
fastighetstillbehör och uthyraren efter installatio-anläggning utgör att

mister sinnågot sakrättsligt skydd. Haninte har även rätt motnen
anspråk, syftetdvs. sitt obligationsråttsligasjälv,hyrestagaren ärom

anläggningenskall bli till se 2 kap. 1 § ochhyrestagaren ägareatt
ansåg det avtalet och anlägg-RegeringsrättenJB.5 § 2 attst. av

egentligen åsyftat vidframgick vadkaraktärningens att parterna
till hyrestagaren.överlåta egendomen Rege-avtalstillfället attvar

följande. omständigheten leasing-yttrade bl.a. Denringsrätten att
anspråk på anläggningen hindradesitt sakrättsligabolaget förlorade

behandlades hyra.i skatterättsligt hänseendei sig avtaletinte att som
få egendomen återobligationsrättsliga anspråketdetOm även att

i beskattningsavseende betrak-borde emellertid avtaletgick förlorat,
då åsyftatbetydelsekreditköp. Av parterna atttas ett omvarsom

Avtalet, avfattatbli till anläggningen.skullelantbrukaren ägare som
leasingavtal, enligt Regeringsrätten ingensedvanligt finansielltett gav

Avgörande vikt måste däremot fästas vid anlägg-ledning.egentlig
hade förenatsfastighetstillbehör. Anläggningenkaraktärningens av

den kunde skiljas från denna endast tillpå sådantmed marken sätt att
däreftermissförhållande till anläggningensstod i klartkostnader som

farm något realistiskt alternativvärde. Regeringsrättenåterstående att
fastighet inteanläggningen ligga kvar på lantbrukarenslåtatill att

mellan utformat. Det kundehur avtaletförelåg, parternaoavsett var
från början syftat tillredandärför inte än attannat att parternaantas

anläggningen.bli tilllantbrukaren skulle ägare
kostnadsföra den del erlagd hyrafickLantbrukaren ägare avsom

värdeminskningsavdragköpeskillingkunde genomanses somsom
markanläggning. Resterande delavskrivningsreglerna förenligt av

köpeskilling.på utestående Detbehandladeshyresavgiften räntasom
för sina utgifter förfick omedelbart avdraguthyrande bolaget an-

försåsom kostnader förvärvanläggningenskaffande av en ome-av
omsättningstillgång. Sammanfattningsvis kanvidaresålddelbart sägas
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i detta avgörande hade hyrestagaren köpoption till värdeatt etten
mycket lågt jämfört med marknadsvärdet efter fem år ochsom var

något alternativ till låta anläggningen kvar fanns i realitetenatt vara
eftersominte återställande anläggningen måste framstå såvälett av

praktiskt ekonomiskt helt orealistiskt. Vid sin bedömningsom av
avsikt, avtalets verkliga innebörd, fäste Regeringsrättenparternas

avgörande vikt vid dessa omständigheter och bortsåg från standard-
Ävenkontraktets formella föreskrifter återlämnandeom osv. om

Regeringsrätten till avtalets reella innebörd har Regeringsrättensett
dock i första hand byggt sitt avgörande den obligationsrättsliga
ogiltigheten återtaganderätten. Domen kan knappast ettav ses som
exempel på i förhållande till obligationsrätten självständig skatte-en
mässig transaktionen.genomsyn av

RÄrättsfall,Ytterligare 1987 ref. brukar exempelett anges som
på gränsdragningen mellan hyra och dettaköp. I förhandsbesked
förutsattes leasegivaren till uthyrd klimatanläggningägarevara en

installerats i byggnad hos leasetagaren och därigenom blivitsom
byggnadstillbehör. Klimatanläggningen ansågs inventarium ivara
leasegivarens näringsverksamhet och utgifterna för anskaffning och
installation skulle inte dras på gång årliga värde-utanav en genom
minskningsavdrag på utrustningen. Riksskatteverkets nämnd för
rättsärenden motiverade sitt beslut med utrustningen enligt ansök-att
ningen skulle hyras till leasetagaren/fastighetsägaren och nämndenut
förutsatte villkoren i leasingavtalen sådana det verkligenatt attvar

fråga uthyrning inteoch försäljning. Nämnden fann attom omvar
avskrivningsrätt för inventarier förelåg för leasingbolaget oavsett om

betraktatillgångarna civilrättsligt byggnadstillbehör ellerattvar som
jfr kap. 2 § och § 2 JB. Bolaget förlorade2 5 sitt sakrättsligast.

skydd hade möjlighet gällande anspråk leasetaga-göraatt motmen
ren/fastighetsägaren få åter. förhållande måsteegendomen Dettaatt
enligt närrmden tillmätas avgörande betydelse för beskattningsfrågan.
Regeringsrätten ändrade inte riksskatteverkets förhandsbesked.

obligationsrättsligaLeasegivarens anspråk egendomen härsattes
i fråga.inte Tillförandet lösa egendomen förändrade intedenav

egendomens karaktär ansågs fortfarandeskattemässigt och den utgöra
inventarium hos leasegivaren. gällde egendomenDetta oavsett om
föll inom kategorin och därmed civilrättsligtbyggnadstillbehör

tillförandet fast egendomövergick till och i sak-utgöraattgenom
rättsligt hänseende följde denna egendom. likhet med föregåendeI
fall tillmättes alltså frågan leasegivarens obligationsrättsligaom an-

åter betydelse.språk på egendomen avgörande Standardavtaletsatt
bestämmelser återlämnande ansågs medöverensstämma parternasom
verkliga avsikt. Skillnaden föregående fall främstmot attsynes vara,
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skiljas från byggnaden.praktiskt kan Detklimatanläggning renten
uppenbart anläggningenbetraktasalltså intekan närmast attsom

vid leasingperiodens slut.i hyrestagarensövergåkommer ägoatt
RÅ Fi 41 där arrendekontrakt1967Slutligen kan nämnas ett som

hade och skyldighetenligt vilket arrendatornavtalbetecknat rätt att
trikåaffärsålde ochbedömdes köp. Gköpa egendomen en garn-som

Ö. avseende de iarrendekontraktträffade deSamma dagtill ett
Ö berätti-enligt avtalsvillkoreninventarierna.ingåenderörelsen var

avtalet, efter viss tidenderaförpliktadgad och partenatt, sa uppom
beräknat efter årlig värde-visst värdeinventarierna tillöverta ett en

Ö inte fri förfoganderätt%. avtalstiden hade10 Underminskning om
till sin verkliga innebördbedömdesinventarierna. Avtalet ut-över

inventarierna.försäljninggöra aven

Doktrin6.2.2

ff,Hagstedt, SN 1975, 281bl.a.i doktrinen, seUttalandena s.
470 f., Lodin,Grosskopf, Rabe648Grosskopf, SN 1988, s.s.

248 ff, Tegin 77SVJT 1980,267 f., Nyström,Inkomstskatt, s.s.s.
skattemässiga gränsdragningenff beträffande den38RSVsamt s.

hållna och be-vanligen allmäntköphyra ochmellan är anger som
formella beteckningföljande. Avtaletsi huvudsakdömningsgrunder

innebörd, LodinAvgörande avtalets reellamindre intresse. ärär av
således inte bun-transaktionenVid bedömningen är267. manavs.

avsikt, dvs.bedömaharordalydelseavtaletsden parternasutan attav
äganderätten tillingående haravtaletsredan vidde avsett attom

249 f.,hyrestagaren Nyströmförvärvasskallegendomen s.av
1953 4:5.jfr RNTegin 77, ävens.

leasingavtal och avbetal-finansielltanförsVidare ettettatt genom
och faktiska resul-ekonomiskaregelmässigtuppnåsningsköp samma

jämförbar medfinansieringsformerbjuderLeasingen ärtat. somen
denoch det vanligtsäkerhetegendomenkreditgivning med är attsom

hyrestidens utgång. Förvidtillfaller leasetagarenegendomenhyrda
redan från avtals-köpbetrakta leasingavtaletskatterättsligt ettatt som

varitfrån början haavsikt redandockdagen måste attparternas
utgång,hyrestidensvidövergå på leasetagarenskalläganderätten

kommit tillinte haavsikt behöverf.. Denna252bl.a. Nyström s.
Även fall där detföreskrift i avtalet.någonuttryck av om-genom

övergå tillskallframgår äganderättenunderförståttständigheterna att
Grosskopf 648.avbetalningsköp,bedömaskanleasetagaren s.som

följande.framhållsavsiktbedömagällerdetNär parternasatt
normalfalletiför leasetagarenförköpsrättLeasingavtal med anses

Ävenhyra. avtalnågotbedömsmedföra avtalet äninte annatatt som
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vilka innehåller köprätt för leasetagaren bör skatterättsligt godtasen
hyra, så länge de inte innehåller avtaletgörmoment attsom som

framstår köp. Leasetagaren har köpa han vill,rått attsom om men
ingen i förväg köp kommer till stånd vidparterna vet ettav om
avtalets utgång. Det blir då inte fråga köp förrän leasetagaren görom
bruk sin köpa. Flera skäl kan förtala köprätt interätt att attav en
utnyttjas, det kommit modernare utrustning ellert.ex. att att egen-
domen endast har kort livslängd kvar, Hagstedt 287 ff, RSVs. s.
39.

exempel på sådanaSom kan hyresavtal medgöramoment som
köprätt till köp främst leasingperioden kortnämns och denäratt
årliga avgiften hög eller köpeskillingen förvägi bestämts tillatt ett
visst belopp klart understiger det beräknade marknadsvärdetsom
egendomen vid hyrestidens utgång, Hagstedt f.,290 RSV 39,s. s.
Grosskopf, Rabe 470 f.. I praktiken måste då leasetagaren ut-s.

sin köprättnyttja han vill handla ekonomiskt. förKöprättenom
leasetagaren behöver inte uttrycklig i avtalet. Vanligen före-vara
kommande också leasetagaren förbinder sigär anvisa köpa-att att en

villig köpa egendomen till det angivna värdet.är Om dettaattre som
lågt drivs här leasetagaren i praktiken anvisa sig själv.är även att

Vissa avtal bara restvärdet någon reglering vadutananger av som
skall gälla vid leasingperiodens slut, det underförståttär attmen

kanleasetagaren egendomen för det överenskomnaöverta restvärdet.
efterHar leasetagaren hyresperiodens utgång köpa egendomenrått att

dåvarande marknadsvärdetill eller har inget pris avtalats, vilket kan
köprätt till marknadsvärde,innebära skall avtalet däremot bedömas

i fallhyra, tiden före avtalsperiodens slut, Tegin f..77vartsom s.
i hyresavtal finns villkorOm det egendomen efter viss tidsatt en
automatiskt tillfallauthyrning skall leasetagaren vederlag ellerutan

viss symbolisk ersättning det i doktrinen rimligtmot atten anses
skatteråttsligt betrakta avtalen köp redan från avtalsdagen efter-som

sådana omständigheter tyder på äganderättsövergångenattsom var
åsyftad vid avtalets ingående, Hagstedt 292, RSV 38, Nyströms. s.

251.s.
Beträffande avtal med säljoption för leasegivaren, dvs. avtal där det

föreligger skyldighet för leasetagaren vid periodens slut köpaatten
egendomen leasegivaren så påfordrar, sådana avtal regel-sägs attom
mässigt torde bedöma köp, Hagstedt 291 f., RSVattvara som s. s.
39, Tegin 77. I doktrinen används ofta uttrycket köpplikt förs.
leasetagaren. Visserligen har sådan option det medgemensamten en
köprätt det beroende vilja köp skall kommaäratt partensav ena om
till stånd. Sarmolikheten bedöms dock högre säljoptionenattsom
kommer utnyttjas, dvs. leasegivaren begär leasetagarenatt att att
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leasingföre-harleasingavtaltypisktVidegendomen. ettköpaskall
perio-efterinventariernabehållasjälvintressenågot attinte avtaget

tilldessaleasakunnaheller utintenormalttordeochutgång,dens
tillhänvisatdärför attBolaget ärnedslitna.de ärnågon omannan

inne-leasegivarenförsäljoptionfinnsdetochdessa,försälja enom
dåfalldeiendastutnyttjasinteoptiondennaregelidetta attbär

Detköpare.frånpris senarebättrefå annankan enleasegivaren ett
vanligendärförblir att ettföljdenochovanligttämligentorde vara

automatisktmindreellerleasegivarenförsäljoptionmed meravtal
291.Hagstedtgodset,tillblir ägare s.leasetagarenmedför att

RÅ ref.ochref. 51987praxisnämndtidigaretillhänvisningMed
tillförsleasingegendomlösslutligen genomatt166 nämns om

köp,bedömsavtaletriskenfinns somegendom attfastaleasetagarens
egendomengäller268. DettaLodin471, omRabeGrosskopf, s.s.

fastafrån dendenskiljaförkostnaderna attkaraktärsådan attär av
värde.återståendetill dessproportionnågonstår iinteegendomen
lease-åsyftatbörjanfrån attredandå parternamåste attantasDet

egendomen.tillbliskulle ägaretagaren
föruttryckdoktrinen attiuttalandenaSammanfattningsvis ger

Även vilkaavtalhyra.behandlasprincip börileasingavtal som
godtasskatterättsligtbör somleasetagarenförköprättinnehåller en

avtaletgörelement attnågrainnehållerinte somdelängesåhyra,
värde.lågttillköpoption ettköp, t.ex. enframstår genomettsom

skall över-egendomentilläganderättenmedförvilkaLeasingavtal att
symboliskellerautomatiskt, motdirekt, enleasetagarentill

Även avtalavbetalningsköp.betraktasskatterättsligtbör somsumma
kanSlutligenköp.oftasäljoptionhar somleasegivaren ansesdär en

fastaleasetagarenstillförsegendomlösvilkaleasingavtal genom
sådankaraktär är attegendomensköpbedömasegendom omsom
framståråterlämnandet,förkostnadernatillhänsynmedbl.a.det,

återlämnas.egendomenorealistiskt attsom

skattetvisterPågående6.2.3

inte ärännuskattetvisterantal av-ihar somSkattemyndigheterna ett
dåharLeasingavtalenköpeavtal.leasingavtalbedömtgjorda som

skyldighet attköprätt,leasetagaren,utformade genomså attvarit
återläm-vidrestvärdegarantiellerleasingavtalet genomförlänga

vidleasetagarenförförsäljningsrättmedkombineratiblandnande,
idetdeleneller störrehelaleasegivaren avslut, garanteratavtalets

tillfallerförsäljningsaltemativetVidrestvärdet.beräknadeförväg
beskrivningFör avleasetagaren.överskott eneventuelltdessutom

1-4.exempel2.2.13,avsnittkanleasingavtal ut, sedessa sehur
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Enligt skattemyndigheterna har verkliga valet fördet leasetagaren
ståttinte mellan utnyttja köprätten eller lämna tillbaka objektetatt att

eftersom villkoren så utformade utnyttjande köpoptionenär att ett av
förmånligt återlämnande. Leasetagaren har oftaär än rättettmer en

objektet vid i förväglösa erläggande bestämd ersättningatt enav
har också skyldighet förlängningsavtal eller ersätt-attmen en genom

återlänmandetning vid leasegivaren hela eller i fallgarantera vart
betydande del lösenbeloppet objektet inte löses.av om

Skillnader i beskattning mellan leasing6.2.4 och

avbetalningsköp

huvudsakliga skillnaderna i redovisningen leasing ochDe av av-
betalningsköp följande. Vid avbetalningsköp betraktas köparenär

tillgång ioch skall egendomen sin balans-ägare ta upp somsom
räkning och skulden till finansiären skall skuld. Vid hyratas upp som

leasegivaren till egendomen och denna tillgångägareär tar upp som
balansräkning. Leasing belastar i regel inte leasetagarens balans-i sin

soliditeten blir därför högre jämförträkning, jfr avsnitt 5.4, och med
avbetalning.

såvittbeskattningen gäller, gäller avtal mellan näringsidkare,För
vid avbetalning får köparen avdrag för den del betal-göraatt av

inte för amorteringen. Vid leasingningen räntan,motsvararsom men
leasingavgiften avdragsgill för leasetagaren. säljaren/hela Förär

leasegivaren respektive leasingavgiften skattepliktigräntanutgör
tillkommerAvskrivningsrätten vid avbetalning köparen ochintäkt.
Vid avbetalningleasing leasegivaren. har då köparenvid genom

möjlighet till resultatreglering inomvärdeminskningsavdragen större
bokföringsmässigt och skatterättsligt. Vid leasingde gränser som ges

leasingavgifternamåste leasetagaren periodisera totalade över
bokföringsmässiga grunder, vilket kanleasingperioden enligt ge

Åmöjlighet till andra sidan kan leasetaga-mindre resultatreglering.
värdeminskningsavdragensinte beroendeattgenom avren vara

kostnadsavdragstorlek ibland snabbare avdrag förgöra genom
leasingperioden för inventarierleasingavgifterna, exempelvis ärom

skullefem år eller leasetagaren skrivit enligtkortare planän om av
han själv tillgången.ägtom
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leasegivaren ochBeskattning6.3 av

finansiell leasingsedvanligvidleasetagaren

det finansi-beskattningen förutsättsbeskrivningnedanståendeI attav
hyresavtal. Vidarebehandlasskattemässigtleasingavtaletella ettsom
skattskyldiga föroch leasetagarenleasegivaren ärförutsätts att

kan inte fåenskild konsumentnäringsverksamhet. Eninkomst av
förleasingavgifter, däremoterlagdadelnågonföravdrag menav

kreditköp jfr kap. 7.viderlagdränta

beskattningLeasegivarens6.3. 1

influtit till intäktleasingavgifterdehänförsleasegivarenFör avsom
jfr1928:370, KL,kommunalskattelagennäringsverksamhet, 23 §

statlig inkomst-1947:576lagenoch 21§med 2 1 st. ommom.
förfår avdragnäringsverksamhet görasFrån intäktskatt, SIL. av

byggnad ochvärdeminskningdäriblandverksamheten,kostnader i av
istadigvarande användningavsedda för ägarensinventarier ärsomav

anvisningar.KL mednäringsverksamhet, 23 §
värdeminsknings-sigtillgodogöraskall kunnaleasegivarenFör att

till till-leasegivarenutleasad tillgång krävs är ägareavdrag på att
näringsverksamhet, deningår i dennesdennagången och attatt

§§ KL.21 och 23verksamheten 20,föranskaffats
yrkesmässig§ KL bl.a.förstås enligt 21näringsverksamhetMed

bestämmelsenförvärvsverksamhet. De ibedrivensjälvständigt an-
kravmed denäringsverksamhet överensstämmerrekvisiten förgivna

befintligvarförrörelse,inkomstslaget rätts-förgälldetidigaresom
vissa krav påuppställtspraxis harbetydelse. Ifortfarande harpraxis

varaktighet,begreppensammanfattas underkanverksamheten som
rekvisit skallSamtligavinstsyfte.ochsjälvständighet tre vara upp-

fyllda.
tillfälligt.och inte endastregelbundetbedrivasskallVerksamheten

varaktighet.omfattning ochvissligger krav påregelbundenhetenI ett
bedrivenyrkesmässigtkanomfattande verksamhetmycketEn anses

Verksamheten skallperiod.pågår under kortendastdenäven enom
förendastbedrivasoch intetill allmänhetensignormalt vända egen

fårVerksamhetensjälvständigt.bedrivasocksåskallräkning. Den
varitpåelleruppdrag sättbedrivits påha annatinte annanavanses

syftebedrivs iverksamhetenVinstsyftet innebärosjälvständig. attatt
verk-inteavgörande,syftetekonomiskt utbyte. Det ärär attsomge

relativträttspraxis har kravenvinst.går med Ifaktisktsamheten satts
RÅ 1:401985verksamhet. Ivinstsyfte ipåsärskilt kravetlågt, då en
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rörelsepartnerleasing, investorleasing, bola-ansågs utgöra trots att
leasingverksamhet inte visade något överskott inte tillettgets om

Äveninvesteringsavdrag kunnat utnyttjas.mervärdesskatt anknutet i
RÅ och rörde frågan till avdrag för1992 ref. 21 I II, rättomsom

inventarierpå bolag inköpta omedelbartvärdeminskning av som
leasingavtal, slb i kombination med in-till säljarenhyrts ut genom

Leasingverksamhetenansågs rörelse föreligga. kundevestorleasing,
företedda avtalen avsåg inte medperiod de i måletunder den

uppnåddes endast det underskottLönsarnhetvinst. attgenom som
värdeminskningsavdrag påverksamheten efter inven-uppkommit i

överskott i den ordinarie verksamhetenkunnat kvittastarierna mot
uppkommit under året.realisationsvinst Denrespektive mot somen

motivet för bolaget in idet avgörandeomständigheten att att
varit vinna skattefördelarleasingverksamheten uppenbarligen att

rättsfallbedömning. Nämnda kommerföranledde inte attannan
beskattning investor-avsnitt 6.6.2,ytterligare ibelysas avsenare

leasing.
till objektet för ha till värde-skallLeasegivaren rättägare attvara

Förutsättningen således leasegivaren,minskningsavdrag. är att
och hyrt den till lease-tillgången leverantörenñnansiären, köpt utav

vid direkt trepartsleasing, leveran-leasing, eller,indirekt atttagaren,
enligt leasingavtalet, inklusive ägande-sina rättigheteröverlåtittören

finansiären. Leasingavtalet måste ocksåtilltill objektet,rätten vara
skattemässigt kan behandlas hyra, och intedetutformatså att som

frågan gränsdragningen mellan hyra ochBeträffandeköp. omsom
avsnitt 4.2 och 6.2.till tidigarehänvisasköp

till fasta egendom kanegendom leasetagarenstillförande lösVid av
sakrättsliga skydd. gällersitt Dettaförlora närleasegivaren egen-

omedelbart fastighetstillbehör eller bygg-betraktadomen är att som
Till fastoch § 1 1 JB.kap. och 2 §§ 4nadstillbehör, 2 l st. p. egen-

stängsel ochbyggnad, ledning,bl.a.2 kap. 1 § JB hördom enligt
stadigvarandejord föranbragts i elleranläggning ovansomannan
fast inredningkap. 2 § JBByggnadstillbehör enligt 2bruk. utgörs av

förutsättningblivit försedd undervarmed byggnadenoch attannat
för byggnaden eller delstadigvarande bruktillföremålet är ägnat

förledningexempel bl.a. hiss, värmepannadärav. Som vatten,anges
frågafabrikslokal. alltsåfläktmaskineri i Detkylsystem och äroch

funktion.byggnadens allmänna Detavsedd föregendom ärsomom
föremålet och bygg-ändamålssamrnanhang mellanobjektivtfinns ett

till byggna-typisktoch det kan ägarenaden ävensett antas att nyen
för egendomen.har brukden

kankommerleasegivaren och leasetagarenvad överensOavsett om
tredjemed verkanbyggnadstillbehör inteochfastighets- mot man
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fastigheten.byggnaden, leasetagaren Före-från ägeromsepareras
fast egendomtillförandet civilrättsligtövergårmålet utgöraattgenom

har leasegivarensakrättsligt hänseende denna. Däremotoch följer i
få egendomen åter, dvs.giltigt anspråk påobligationsrättsligt attett

egendomen skallden leasadeleasingavtalets bestämmelser attom
giltiga fullt mellan Omtill leasegivarenåterlämnas är parterna. ettut

det åsyftat lease-leasingavtal,betecknatavtal ärär attmensom
föremålet faller emellertidbli till det utgivnaskall ävenägaretagaren

och leasegivaren har inteobligationsrättsliga verkan avtaletden av
få egendomen åter, 2förhållande till leasetagarennågon irätt attens

JB.kap. 5 §2 st.
gäller, leasetagarenindustritillbehör, kap. 3 § JB,2För även om

fastigheten föremålet, leasegivarentillförtfastighetsägare attsom
förhållande till tredjesåväl isin återta egendomenbehåller rätt att
och 3 JB. Det2 kap. 4 § 1 2till leasetagaren, ärst. ppman som

leasegivaren i förhållande tillföravgörande betydelsesåledes av
hänföra till fastighets-tillförda egendomendentredje är attman om

eller till industri-enligt kap. och 2 §§ JBbyggnadstillbehör 2 1eller
gränsdragningOfta det svårenligt kap. 3 §tillbehör 2 JB. är atten

hänföra, främsttillbehörskaterogi föremålvilkentill äravgöra attett
föremåleftersom kanbyggnads- eller industritillbehör,mellan vara

för viss industri-byggnad generellt ochbåde föranvändbara enen
1966:24 91,i byggnaden se bl.a.verksamhet bedrivs prop. s.som

Millqvistochff, Håstad, Sakrätt 341970:20 B2 903 s.s.s.prop.
det kan dyrtde praktiska aspekternaff. Härtill kommer319 att vara

råddei det skickåterställa fastighetenförmålet ochåtertaatt som
lågtförmodligen haråtertagna egendomenoch dentidigare ettatt

värde.
generellt enligt praxisi gällerspecialregleringen JBUtöver att en

åter-tredje dvs.sitt skyddkreditsäljare kan förlora attmot man,
påborgenär,inte kan gällandetagandeförbehållet göras mot annan

praxis torde kunnasammanfogande egendom. Dennagrund avav
iskydd, leasetagarenanalogt på leasegivarenstillämpas närt.ex.

den nyttjadeleasingobjekt tillnyttjanderättshavare tillföregenskap av
fastigheten.

förhållande tillisammanfogas med lös egendomlös sakNär som
enligt praxisfallerföremålet framstår huvudsakendet infogade som

borgenäreråtertaganderätten köparens/leasetagarens närmot en
föremålen eller detbådaseparering skulle förstöra det eller omena

Ävensambandet.till betydande värdeförlust brytaskulle leda näratt
huvudsaken ochbeståndsdel tillföremålet blivitinfogadedet en

återtagande-infogade föremålet kankomplett detintedenna är utan
och Millqvist 330Sakrätt 183bl.a. Håstad,falla serätten s.s.
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torde förbehållet gälla, den praktiska be-ff. Mellan parterna men
begränsad. Härtillförmodligen ofta kommertydelsen detta är attav

innehåller förbud förvid finansiell leasing lease-standardkontrakten
föremål i fast eller lös egendom så lease-infoga atttagaren att

riskeras.givarens rätt
fortfarande har kvar sitt obligationsrätts-leasegivarenFörutsatt att

åter, och någon skatterättsliganspråk få egendomenliga attatt
verkliga innebörden avtalet ändåleder till deninte att avgenomsyn

leasegivaren till värdeminskningsavdrag.köp, har rättutgöraanses
egendomen förändrar i regel inteTillförandet den lösa egen-av

fortfarandekaraktär, den inven-skattemässigadomens utgörutan
leasegivaren. Risken för lease-anläggningstillgång, hostarium, att

värdeminskningsavdrag, och i ställetsin tillgivaren skall förlora rätt
omsättningstillgång,försäljning kanavdrag förfå omedelbart av

egendomen skattemässigt skulledå den tillfördaföreligga särskilt
skrivssådant tillbehör till byggnadmarkanläggning ellerutgjort som

värdeminskning byggnad leasetagarenförenligt reglerna omavav
kan så förenad med markenSådan egendomegendomen.ägt vara

därifrånden kan skiljasinmonterad i byggnadenså fasteller att
i missförhållande till anlägg-står klarttill kostnaderendast som

oftaoch efter återtagande saknar den dåvärdeningens resterande ett
kanvärde för leasegivaren. Sammantagetalternativtrealistiskt,ett

skall bli till denuppenbart leasetagarendet då ägareattanses som
RÅ ref. ref. 166. formellejfr 1987 5 och Denegendomenutleasade

värdeminskningsavdragdå tillfrånkännsleasegivaren, rättenägaren,
fall kanexempel på tveksammaSomtillfaller leasetagaren.och denna

och flygplats-ledningar i mark, parkeringsplatserochtunnlarnämnas
anordningarbyggnad fast inmonteradeoch andra iledningarbanor,

troligenallmänna användning ochför fastighetens ävenbehövssom
hiss för personaltransport.tillbehör typav

i jfr med 2 § 1reglerna 23 § KL,enligtAvskrivning får göras
lease-inventarier hyrsMaskiner andraSIL. och utsom avmom.

för i punkterna 12reglerna inventarierfår skrivas enligtgivaren av
enligt §tillgångar 13anvisningarna till 23 De äroch 13 avsessom

anläggningstill-betraktabokföringslagen 1976:125, BFL, att som
ellerstadigvarande brukasavseddatillgångargångar, dvs. är attsom

årligaanskaffandet drasUtgifterna förrörelsen.innehas i av genom
räkenskapligbestämmelsernaenligtvärdeminskningsavdrag av-om

bokföring ochleasegivaren har ordnadskrivning. förutsättsDet att
avdragsregler-medavskrivningarnabokfördade överensstämmeratt

anvisningarna punkten 14restvärdeavskrivning enligt 23 §och attna
avskriv-anskaffningsutgiftenHuvudregeln utgörinte aktuell. ärär att

alternativAvskrivning får enligt2 st..punkt 13,ningsunderlag
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bokfört värde vidhuvudregeln, med 30göras procent summan av
beskattningsår och anskaffningsutgiften förutgången föregåendeav

ochinventarieanskaffningen under året punkten 13, 4 st. enligt
kompletteringsregeln, med 20 anskaffnings-alternativ II, procent av

alltsåAvskrivning kollektivtvärdet år punkten 13, 7 st.. görsper
skrivasinventariebestândet. Samtliga inventarier skallför hela av

skattskyldigehindrar den skiftaralternativ. Ingetenligt attsamma
kompletteringsregeln skilda beskattningsår.huvudregeln ochmellan

avskrivning intresse under beskatt-Vid räkenskaplig det närär utan
anskaffades. Om beskattningsåret omfattarinventariernaningsåret

skall emellertid avskrivnings-tid 12 månaderlängre eller kortare än
mån järnkas.i motsvarandeprocenten

räkenskaplig avskrivning medges fulltförhållandet det vidDet att
beskattningsâret inven-undervärdeminskningsavdrag näroavsett

särskilt intresse för leasegivare ochanskaffades kantarierna vara av
lös egendom tillförs leasetagarensavtaletleasetagare när somavser

efter till-framgått kan sådan egendomfasta egendom. Som ovan
till fast egendom medan däre-civilrättsligt hänföraförandet attvara

ändra karaktärskatterättsligt inte behöveregendomen ävenutanmot
inventarium, anläggningstillgång, hos lease-tillförandetefter utgöra

gäller för olika tillgångsslag fåravskrivningsreglergivaren. De som
i skulleegendomen leasetagarensdå särskild betydelse ägo ut-om

tillpunkten och 2 anvisningarna 23 §gjort markanläggning 1 st.
skall skrivas enligttillbehör till byggnadeller sådantKL som av
anvisningarna tilloch 2 23 §för byggnad punkten lreglerna st.

KL.
ochhänförs bl.a. olika anordningarTill markanläggning vägarsom

eller därmed jämförligakörplaner, parkeringsplatserandra tillfarter,
vattenledningsföretagför personal, täckdike ochanläggningar samt,

och tunnlar.hänföra till byggnad, brunnarintede ävenär attom
tillenligt avskrivningsplan 10Värdeminskningsavdragen beräknas

anskaffningsvärdet täckdike ochår räknat helaförprocent av av
anskaffningsvärdetår räknat helaoch till 5 förskogsvägar procent av

från den tidpunkt dåmarkanläggningar. Beräkningenandra görsav
anläggningen har färdigställts.

förtill viss årbyggnad medges avskrivning enligt planFör procent
punkten 1 anvis-byggnadens anskaffningsvärde,räknat st.av

dåfrån tidpunkt bygg-till Beräkningen denningarna 23 § KL. görs
endast grunderna förfärdigställts eller förvärvats. KLnaden I anges

anvisningarna tillpunkten 7bestämma st.procentsatsernaatt
rekommendationer med normalprocent-RSV 1991:1423 §. I Dt ges

industribyggnad föreskrivs i allmänhet 4För procent.satser.
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måstetillsammans med mark såbyggnaden har förvärvatsOm
marken och byggnaden, efter-anskaffningskostnaden fördelas mellan

på mark. dennavärdeminskningsavdrag saknas Innantillrättsom
ingår i köpet.industritillbehör avräknas defördelning sker skall om

avräknas värdenfrån byggnadsvärdetproportioneringen skallEfter
anvisningarna tillbyggnadsinventarier punkten 5hänförliga till st.

§ KL.23
enligt reglerna förskall skrivasbyggnadstillbehörSådana avsom

sådana anord-byggnadsinventarier,byggnad, och inte utgörs avsom
allmänna användning,nödvändiga för byggnadensningar är somsom

liknande anord-eller ellerför avlopp,ledning vatten, gas annan
jämförlig maskinell anordning.hissmaskineri ochning, värmepanna,

ochanskaffningsvärdet för byggnadentillgångar ingår islagDetta av
för byggna-eftersker enligt planavskrivning procentsatssamma som

byggnadsinventarierindustribyggnad.för Somregeli 4den, procent
driften påavsedda direkt tjänatillgångarräknas däremot är attsom
under be-civilrättsligt fallertillgångarHit räknasbyggnaden. som

knutnaövriga tillgångarindustritillbehör, ärävengreppet sommen
i byggnaden, kontors-form verksamhetnågontill t.ex.somavannan

liknande.verksamhet eller
föralltså avskrivning utgiftenskulle görasleasetagarensI ägo av

byggnadstillbehör från dennämndamarkanläggningarsåväl som ovan
färdigställtsbyggnaden haranläggningen respektivedåtidpunkt
plan.avskrivningarna enligt Somochalternativt förvärvats göras

värdeminsknings-fulltleasegivarens däremotinventarier i ägo ges
inventarierna anskaffats,beskattningsåretunderavdrag näroavsett

värdeminskningsav-räkenskapliga avskrivningen kandenoch genom
för år förtakt, i stället 25betydligt högre 5ske idragen t.ex.

kan såledestill industribyggnad.byggnadstillbehör Leasetagaren
för värdeminskningsavdragi ställetför leasingavgifteravdraggenom

egendom härBeträffandekostnadsavdrag.snabbaregöra avsessom
leasingavtalet tillfinnas risk,emellertid nämnts,kan attsom ovanen
torde i synnerhetköp. Dettainnebördsin verkliga kan utgöraanses

skulle utgjort markanlägg-i leasetagarensgälla egendomen ägoom
ning.

tredje metod inven-inventarier finns dessutomFör attgenomen
på år, korttidsinven-livslängd högsthatarier kan treantas ensom

anskaffningsutgiften fårdirekt, dvs. helakostnadsförastarier, får
anvisningarna till 23 § KL. Detåret, punkten 12, 1förstadras st.av

inventarium påenskilt har livslängdinteavgörande är ett enom
har.lång livslängd inventarium typisktår, hurhögst ett setttre utan

korttidsinventarier gäller för inventarierVad ävensagts avomsom
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värde RSV 1992: Nämndamindre se Dt 10. avskrivningsregler
dock sällan tillämpa vid leasing.torde attvara

Immateriella rättigheter, punkten 16 anvisningarna till 23 § KL,
inventariereglerna.skrivs enligt Avskrivningsrätten gäller förav

Äveneller liknande tidsbegränsad rättighet. bl.a. hyresrättpatenträtt
varumärke faller in under regeln. Dessa rättigheter behöver inteoch

värde. andra rättigheter de fårha tidsbegränsat För nämndaänett en
i varje särskilt fall de tidsbegränsade ellerprövning ske ej.ärom

beskattning6.3.2 Leasetagarens

ileasingavgifter leasetagaren erlägger sin helhet avdragsgillaDe är
i näringsverksamheten, 23 § KL, dock inte alltid underkostnader

år de betalats. Inkomst näringsverksamhet skall be-samma som av
bokföringsmässiga grunder. Härvid skall inkomst-räknas enligt och

kostnadsföras årutgiftsposter intäkts- respektive det till vilket de
redovisningssed hänföra, anvisningarnaenligt god punkten 3är att

övergripande princip för kostnadsföringtill 24 § KL. Enst. ut-av
utgifter för nyttighet i verksamheten i principgifter skallär att en
periodisering de inkomster vilkafölja produceras medsamma som

nyttigheten, hyrd maskin. Utgifternahjälp bört.ex.av som en van-
ligen hänföras till det antal år maskinen kan förväntas bli utnyttjad i
verksamheten. Leasingavgifter skall, liksom sedvanlig hyra, normalt
periodiseras hyrestiden. kan inte med skatterättsligParternaöver

leasingavgifterna enligtverkan fritt fördela Önskemål och tiden.över
framtung eller baktung leasing.Normalt godtas varken

Bokföringsnämnden har i två uttalanden, BFN U 87:6 och BFN U
frågan hur leasingavgifter bör periodiseras87:7, tagit enligtupp om

87:7 förutsättningar bl.a.4 § BFL. I BFN U leasing-attanges som
enligt avtalet till tillgångarna och leasetagarenbolaget ägareär att

inte förpliktigad egendomen efter hyrestidens slut ochövertaär att
då förvärvainte heller har egendomen till underpris. Bok-rätt att

bedömning då all ersättning,föringsnämndens leasingsavgifter,är att
till leasingbolag finansiellhyrestagare vid leasing ärutger ettsom en

i redovisningenbetrakta hyra och det inte finns skälatt att attsom
klassificering. Vanligen hyrans storlek ifrångå denna är stort sett

hyrestiden. hyressättningoförändrad under En än ettsom avser mer
därför normalt periodiseras proportionellträkenskapsår skall över

särskildatiden. Endast omständigheter föreligger kanden aktuella om
periodisering hyran komma i fråga. Så kan exempelvisaven annan

tillgångarfallet hyran ekonomiska värde föravser varsvara om
väsentligt högre i början hyrestiden. uttalan-användaren Dessaär av

också skattemässigt.den får genomslag
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RÅFrån praxis 1989 ref. förskottshyrakan 82 där förnämnas
maskiner med flerårig användningstid inte fick dras på gångav en

RÅfleraskulle periodiseras på år och 1994 ref. där fram-17,utan
leasing personbil underkändes. särskilda leasingavgiftDentung av ny

förhöjd förstaerlagts i form månadsavgift skulle fördelassom av en
proportionellt under de 36 månader avtalet gällde.

leasingavtal föreskriver förhöjd förskottshyra blir såledesOm ett en
denna i regel inte i sin helhet avdragsgill första året. En rak periodi-

leasingtiden skall förskottshyransering ochöver göras av summan av
leasingavgifterna. objektet hyrs förståterstoden Om i slutetav av

skall hyresbetalning för år framåtåret periodi-även t.ex. ettstoren
seras.

6.4 Sale and lease back

Säkerhetsöverlåtelse eller omsättningsöverlâtelse6.4.1

lease back innebär tillgång säljer denna tillSale and ägarenatt av en
köpare, sedan hyr tillgången till den tidigare Sälja-ägare.utsomen

fortsätter inneha och använda egendomen och kvarstår iattren
väsentligen ägarfunktioner före överlåtelsen.samma som

förekommer dessutom optionsavtalDet upprättaratt parterna ett
tillgångendär köparen förbinder sig sälja till säljaren/leasetagarenatt

Återköpsrättenefter viss tid. kan också konkludent avtaladen vara
åtminstone förutsatteller mellan Leasetagarens tillrätttyst parterna.

förutsätter denneåterköp avtalsenligt betalar alla förfallna leasing-att
avgifter till Optionsavtaletköparen. förfaller vid bristande betalning

kontraktsbrott. Leasetagareneller har således interätt,annat men
skyldighet, lösa tillbaka egendomen. förbinderKöparen sigatt att

förfogainte så säljaren fullgör sina förpliktel-egendomen, längeöver
Optionspriset i förväg till visstbestämt belopp eller kanär ettser.

beräknas enligt angiven beräkningsgrund.
slb-transaktionEn i civilrättslig mening lös egendom där trans-av

aktionen utformats så köparen formellt överför tilläganderättenatt
säljaren säkerhet för förpliktelse, där syftet inte är attsom en men
köparen slutligen skall bli i stället egendomen skallägare utan att

kreditsäkerhet full-och sådan återlämnas då säljarenutgöra som en
gjort sina förpliktelser, respektive i anspråk köparen ellertas av om

säljaren inte fullgör sina förpliktelser, säkerhetsöver-när utgör en
låtelse.

mitt förra betänkandeI Fastighetsleasing, Sale and lease back
SOU 1991:81, har jag i bilaga lämnat översikt giltigheten1 överen

säkerhetsöverlåtelse lös egendom och i avsnitt har4.2 ytter-avav
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har konstaterat säkerhetsöver-exempel tagits Jagligare attupp. en
skall beskattas lån säkerhet i dengällandelåtelse enligt rätt motsom

RÅoch jfrbl.a. 200 och 324 1956egendomen,överlåtna s.se s.
del innebär detta han säkerhets-säkerhetssäljarensref. För näratt

överlåtelse inte föranleda någonskall dennaegendomenöverlåter rea-
för detsäljaren inte till avdragVidare harvinstbeskattning. rätt som

i vidare mån vad det mark-beloppetbetecknande änhyra motsvarar
inteköpeskillingen. den utsträckning hyranInadsmässig ärränta

inte skattepliktig för köparen. Sälja-säljaren denavdragsgill för är
till egendomenskattemässigskallinte köparen, ägareanses somren,

eller i formtill avdrag, antingen direktsedvanligoch har rätt av
utlöser säljarens utnyttjandehellervärdeminskningsavdrag. Inte av

beskattning. Avyttring egendomen skallnågonåterköpsrätten av
denna sker elleröverlåtelseförstha rätt närnärägt avenrumanses

definitivti anspråk och säljarenegendomensäkerhetsköparen tar
säkerhetsköparen definitivtOmäganderätten.avhänder sig tar egen-

avstår från sin lösa till-säljarenanspråk rättdomen i attattgenom
återköpspriset efter beslutbetalainte kanbaka egendomen, ett att

det såsom hyrasäljaren inte erlagtellerutnyttja återköpsrätten om
till följd häravåterlösa egendomenbeloppet ochbetecknade rätten att

för avyttringsäljaren beskattas såsom Närskallförverkats, pant.av
den egendom han ställtlösa återöverlåter sinsäljaren rätt att som

gäller förbeskattas enligt de reglerförsäljningensäkerhet skall som
ursprungligaegendom säljaren vid denjust denavyttring somav

säkerhet.ställtöverlåtelsen som
enligt gällandebedömningenligt minslb-avtal rätt utgörDe som

ytterligare behand-tillsäkerhetsöverlåtelser kommer inte att tas upp
följande gäller såledesVad i detbetänkande.ling i detta sägssom

omsättningsöverlåtelser.sådana slb-avtalendast utgörsom

Omsättningsöverlåtelse6.5

backvid sale and leaseförsäljningeninledande utgörOm den enen
övergåttfrågan egendomenuppkommerOmsättningsöverlåtelse om

värdeminskningsav-berättigad tillpå köparentill ärsättägare attny
för köparendettorde då gällainventarier utöverdrag. För ettatt

någontillgången krävsanspråkobligationsrättsligt giltigt även
osäkert.dock något DenRättslägetfysisk leverans.form ärav
skatterättsligtfysiska leveransbegreppdettagenerella frågan närom

avsnitt. Frågani följande närhaskall ägt tas omupprumanses
behandlasvärdeminskningsavdragberättigad till ävenblirköparen

Därefterinventarier.intetillgångarövriga utgörbeträffande som
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såvitt speciellt gäller slb-leveranskravetbedömninggörs m.m.aven
affärer.

leveransbegreppetAllmänt6.5.1 om

Inventarier

beträffande leverans vidutvecklats kravetpraxis gräns-Den som
kontrakterade omsättningstillgångarvarulager ochdragningen mellan

doktrinenflertalet företrädare inomskattemyndigheterna ochhar av
kontraktsavskrivning. Efter-beträffande tillgälla rättenävenansetts

inte levereradeavseende beställdaföreliggersådan rätt mensom
föreligger krav påmotsatsvis följa detdåinventarier ettattanses

anläggningstillgångar för för-inventarierleverans utgör attsomav
dåvarande anvis-värdeminskningsavdragtillskall ha rättvärvaren

nuvarande anvisningarnatill 29§ KL,3punktenningarna st.
Även dettill 23 § KL.och punkten 13, 312, 2punkten st.st. om

nedskrivning lagernågon generell tillföreliggerinte rättnumera
beträffande leveransbegreppetutvecklatspraxisdärför denkan som

fortfarande relevant.vara
nedskrivning påförelåg generell tilltaxering1991 års rättFöre en
och gränsdrag-skatterättsliga innebörden varulagerlager. Den av

lagertillgångar och denoch kontrakteradevarulagermellanningen
frågan hörde till köparenssammanhängandedärmed om varorna

kontrakts-hade till mindre förmånligendasthaneller rättlager om
prisfallsrisk anvisningarna punktendåvarandenedskrivning vid

punkten tillnuvarande anvisningarna 5till 41 § KL,sista st.st.
kontraktskattetvister. Nedskrivningtill mångaledde§ KL24 ettav

ordalydelse den-inte Lagtextenserhålls leverans ärägt rum.om
kontraktsavskrivning.avseende tillrättensamma

1945:377kontraktsnedskrivning prop.till regelnl förarbetena om
följande:departementschefen bl.a.f. anförde41s.

skekontraherade börochvarulagerGränsdragningen mellan varor
i varjehittills ellerbokföringssättutgångspunkt från detmed som

torde detförevarande hänseendebrukat tillämpas. Ifall före kriget
förränbokförts på varukontot,intevanligt varuinköpvaritha att ett

gränsdragningen ijaghärmedenlighetleverans skett. I attanser
varulagretinneliggandelinjer. Detefter angivnaprincip bör ske

vid balansdagen omhän-varupartieromfatta delsbör somanses
räkning, delsför köparenstredjeellerdertagits köparen manavav

försäljaren avlämnatsbalansdagenvarupartier vidäven avsom
emellertid gällaföreslagits lärsålundaVadtill köparen.transport

skall beräknasinkomst rörelseregelngrundredan att avav
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särskilda bestämmelsergrunder, varförbokföringsmässigaenligt
överflödiga.tordei lagtextenhärom vara

kontraheraderlagts förbetalningkontantförhållandetDet att en
intesäkerställts börför densammaköpeskillingeneller attvara

huvudregeln.angivnaden förutfrånavvikelsemedföra

stämplade trädhade framförtsremissbehandlingenUnder att samt
till märkt virkeköparesjuni 1944den 9 rättlagenvirke, omsom

Märkninglevereradbordetillämpning på,ägde avvara.anses som
års lagoch 1944branschenbrukligt inomnämligenvirke gavvar

Departementschefen fann emel-säljarens konkurs.skydd iköparen
undantagsbestärnrnelser. Behovetinföra sådanaskällertid inte att av

i huvudsak kunnaenligt honombordenedskrivningsmöjligheter
nedskrivning kontrakt förföretatillgodoses rätten attgenom

hänsynoch medförhållandenVid angivnaprisfallsrisker.befintliga
tillämplig gränsdragninglättenkel ochangelägenhetentill av en

särbestärnrnelser förförordadepartementschefen inte kunnaansåg sig
42.virke s.märkt

rörelsebeskatt-reglernaändradesår 1979lagstiftningGenom om
taxering. I förarbete-1981 årsfr.o.m.med verkanvissa delarning i

emellertid andra1978/792210lagstiftning prop.till denna angavsna
uttalade bl.a.Departementschefengränsdragningen.förprinciper

följande:

koppladf.n.varuparti tordepå visstnedskrivningtillRätten vara
civilrätten.används inomnormaltäganderättsbegrepptill det som

skalleller säljarenköparendetbedömningen ärVid somav om
får således led-underlaglagertillgångarutnyttja vissakunna som

separationsrätt i kon-reglernafrånhand hämtasförstaning i om
såvitt gällerinte lämpligtdet rättenmin meningEnligtkurs. är att -

inte haräganderättsbegrepptillämpalagernedskrivningtill ett som-
ordningsådaninom civilrätten. Enmotsvarighetdirektnågon

dettatillämpningsproblemenminskaökaskulle än om-snarare
uppfattning leveransenberedningensdärfördelarråde. Jag att

regler griper incivilrättsligasärskildaintehittills börliksom om-
skall redovisa deeller köparensäljarendet äravgöra somom- minunderstrykaskanbokslut. Deti sitttillgångarnasålda att nu

ändring imedföra någonavsedduppfattning interedovisade är att
säljarensbestämmelseuttryckligNågonpraxis.nuvarande attom

nedskriv-och köparensvid leveransenupphörnedskrivningsrätt att
därför intetidpunkt behövs s.viduppkommerningsrätt samma

100.

anledningsaknadesdet häranfördesvirkeBeträffande märkt ävenatt
anspråk för säljarensivirke intesådantreglerna. Kanändra tasatt
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skulder det rimligt utgå från virket skall behandlassyntes att att som
levererat virke 103.s.

Lagstiftningen år 1979 ledde således inte till någon ändring i lag-
beträffande kontraktsnedskrivning. Departementschefen fram-texten

höll hans uppfattning inte avsedd medföra någon ändring iatt attvar
dåvarande praxis. bör då påpekasDet departementschefens be-att
dömning praxis felaktig. Köparens sakrättsliga skydd motav var
säljarens borgenärer hade i dittillsvarande praxis inte tillmätts någon
självständig betydelse vid gränsdragningen mellan kontraherade varor

inneliggandeoch lager.
förarbetenaI till bestämmelserna kontraktsavskrivning påom an-

läggningstillgångar, vilka regler har ordalydelse, anfördesamma
departementschefen beträffande gränsdragninen mellan avskrivnings-

tillgångarbara och beställda, inte levererade tillgångar dennaattmen
fråga borde överlämnas praxis i enlighet med allmännaavgöraatt
civilrättsliga grundsatser. Därvid borde givetvis uppmärksammas den
i promemorian gjorda hänvisningen till köplagens bestämmelser om

gods skall avlärnnat prop. 1948:42, 28.när anses vara s.

Praxis

har iI praxis avgörande fall behandlats köparens nedskrivnings-tre
i falloch avskrivningsrätt för inventarier.rätt Dess-ett varor resp.

har frågan leverans i mervärdesskatterättsligt sammanhangutom om
tillvarit prövning i tvâ intressanta fall. Dessa försttasuppe upp

under avsnittet berör sale and lease back.som
RÅ 1978 149,I Aa RSV/FB Dt 1978:22, medgavs avskrivning

för inventarier redan vid leverans till köparen före årsslutet av
ingåmaskin skulle i produktionsanläggning. Vid denna tid-som en

punkt den slutmontering leverantören åtagit sig i leverans-var som
avtalet inte fullgjord och köparen hade inte kunnat maskinen ita
bruk.

Själva leveransen till beställarens fastighet således avgörandevar
för till värdeminskningsavdrag. Rättsfalleträtten har också i doktri-

åberopats stöd för avskrivning får ske för de inventarierattnen som
levererats och leveransbegreppet torde sammanfalla med detattsom

leveransbegrepp gäller för varulager. Utgången dock intesom anses
med god redovisningssed eftersom kostnadsföringenöverensstämma

utgiften, avskrivningen, skall påbörjas inventarierna kan inär tasav
bruk Grosskopf, Rabe f., Lodin,472 Inkomstskatt, 248 ochs. s. s.
265 jfr med rek.273, FAR:s 3 och BFN U 90:13. Lodins. nr

rättsfallet skattemässigt detta torde ha relevans, medanatt trotsanser
Grosskopf, Rabe anför praxis sannolikt kan komma förskjutasatt att
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förränmedgesskattemässigthellervärdeminskningsavdrag inteså att
bruk.itillgången tas

RÅ företaghävdadetaxering,årsavsåg 1975 ett1:41,1982I som
skulle hasäljarenhoslegat kvarvirkespartiermärkta ansesatt som

demajoritet återgavRegeringsrättenslager.i dessingått ovan an-
de i måletkonstateradefrån 1945motivuttalandena attsamtgivna

påsäljarenhoslegat kvarhadeostridigtvirkespartiernaaktuella
företagetsingått ihakundedärför intedeochbalansdagen att anses

säljarensskyddadköparenFrågandag. motdennavarulager varom
virke berör-märkttillköparesårs lag rättenligt 1944borgenärer om
jfr dock demajoritet,Regeringsrättensintehuvuddes över taget av

kommenteratsutförligtRättsfallet harmeningarna.skiljaktiga av
Göranson,och3911982, äveni SNThorellochBergström avs.

21.1985,SN s.
RÅ skulleapril 1974bilar iinköptafrågan1591983 AaI omvar

år eller30 aprildenbalansdagenlageringå i köparens sammaper
köpe-kontraktsnedskrivning. Avberättigad tillendasthan varom

avsedda bilarför i avtaletleveransplatsenframgickkontraktet varatt
frittsåltsbilarnaochfordonslagerordinariesäljarens attnågot av

iavställtsbilarnabokslutstillfället hadeVidleveranslager.säljarens
underrättatshadeköparenräkning ochköparenslokal försärskild om

säljarenfraktförarenSåvälavhämtning.förklarabilarna somatt var
själv-transporteradesBilarnaleveranslagret.nyckel tillhade av en

1974, dvs.i majtill denneoch ankomtill köparenfraktförareständig
bokslutsdagen.efter

41 och1945:377hänvisning tillmedfann,Regeringsrätten s.prop.
denbalansdagenvidvarulageringått i köparensintebilarna42, att

ibilarnaställaåtgärdersäljarensGenomapril 1974. att30 upp
inteköparenkundehäromköparenunderrättaochleveranslagret att
Ut-omhändertagit bilarna.hatredjeellersjälv mangenomanses

tagit sådanfraktförarenhandenvidhellerinteredningen attgav
fördemavlämnathakundesäljarenbilarnamedbefattning att anses

förhållan-Vid dessa1974.april30dentill köparen senasttransport
balansdagen.vidvarulageringått i köparensintebilarnahadeden

RÅ vidfråganÄven uppkomförhandsbeskedref. 451987i
köpa-hosinneliggande lagertidpunktvilken att somansevaror var

nedskrivningskattemässigtillföljandedärpå rättenmed den avren,
Sverigeförsäljning ibestod iverksamhetlagret. Köparens varorav

uppdragsändes påmoderbolag. Varornautländsktfrånlevererade ett
Z-land förihamntillfraktföraresjälvständigmedsäljaren enenav

självständigdäreftertransporteradesilastning. Varorna annanav en
Å-stadÅ-stad. omhändertogsIsvensk hamn,tillfraktförare en

transportföretag.svenskträkningför köparens ettavvarorna
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Å-stad.Leveransvillkor vid inköpen CIF Konossement utfärdadesvar
utlandet i och ankom till köparen i olika angiveni exemplartre

ordning. Regeringsrätten fann, i likhet med rättsnärnnden, köpa-att
fick räkna in i sitt lager från den tidpunkt då deren varorna av-

till förste självständige fraktöraren.länmades den

RÅ RÅtill rättsfallen 1982Rättsnärnnden hänvisade 1:41 och 1983
1945 års motivuttalanden och anförde därefter.Aa 159 Avsamt

dessa rättsfall framgår således regeringsrätten 1945 årsatt ansett att
för gränsdragningenmotivuttalande skall ligga till grund mellan

kontraherade och inneliggande lager. Detta måste innebäravaror
frågan huruvida köparen har separationsrätt i säljarensbl.a. att

någon självständig betydelse vidkonkurs inte ha gränsdrag-ansetts
taxering. ansågsningen. Båda rättsfallen avsåg 1975 års Rättsläget

departementschefen i 1978/79:2lOinte ha ändrats attgenom prop.
principer för gränsdragningen eftersom 1979 årsförordat andra

till någon ändring direktlagstiftning inte ledde berördesom av-
inneliggande lager. propositionen underströksgränsningen Iav

också där redovisade uppfattningen inte avsedddenatt attvar
ändring dåvarandemedföra någon i praxis. Mot denna bakgrund

nämnden utgå från inteansåg sig böra rättsläget hade ändratsatt
uttalandena i 1978/792210 och således års1945attgenom prop.

motivuttalande fortfarande hade tillämplighet i fråga vilkaom
ingå skattskyldigstillgångar skulle i varulager. I dettasom anses en

frågan separationsrättlåg köparens alltjämt saknade själv-att om
förutsättning i förutvarandeständig betydelse. En ärende attvar en

självständig fraktförare transporterade från säljarens fabrikvarorna
i Z-land. och med omhändertogs fraktför-till hamn I att varorna av

måste ha avlärrmats för till köparen i dende transportaren anses
i Frånmening avsågs 1945 års motivuttalande. tid-som samma

följaktligenpunkt ñck köparen räkna in i sitt lager.varorna

Sammanfattningsvis visar ovanstående praxis köparen kan räkna inatt
obligationsrättsligti sitt lager förutsatt det finns giltigtatt ettvaror

anspråk på tillgångarna omhändertagits köparenattsamt varorna av
tredje för eller säljareneller köparens räkning attav man varorna av

för köprättsliga avlärrmande-avlänmats till köparen. Dettransport
då bl.a. leveransklausulerbegreppet inte, vilket innebär attavses

besittning dokument självständig betydelse. Vidareeller saknarav
eventuella skall avlämnadkan avtalparternas attom varan anses

redan avtalet lämnas avseende. heller tillmäts köpa-Inteutangenom
separationsrätt i säljarens konkurs någon självständig betydelse.rens

rättsfallen har inte heller uttryckligen behandlats vad kanI som anses
god redovisningssed.utgöra

till inventarier behandlats iFrågan avskrivning på harrätten ettom
RÅrättsfall 1978 149 och där själva leveransen tillAa även var
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hänvisning till leveransbe-uttryckligNågonavgörande.köparen
helleremellertid inte och integjordesinneliggande lagervidgreppet

redovisningssed.till god Leverans-avlänmande ellerköprättsligttill
entydigt detuppfattats medhadockbegreppet närmast somsynes

vid varulager.gällerleveransbegrepp som
Åföljande avsnitt.doktrinen,inomfinnsmeningarDelade enase

medinventarier identiskt detförleveranskravet ärhävdassidan att
kontraheradevarulager ochmellanavgränsningenvidgällersom

redovisningssed börhävdas god väg-andra sidanå att varavaror,
detta kan inne-värdeminskningsavdrag ochtillförledande atträtten

avtalsvillkoren föroch medinträder iavskrivningsrättenbära attatt
fullgjorts.köpekontraktet har

Doktrin

inne-innebördenäganderätten,skatterättsligadenFrågan avom
behandlats iutförligtharleveransbegreppetlager,liggande m.m.

ff, och427 BergströmGrosskopf, SN 1975,bl.a.doktrinen se s.
ff,1985, 18SNff, Göranson,3811982,Thorell, SN s.s.

1989, 266,SNff, Bergström6451988,Grosskopf, SN s.s.
och 517Rabe 472ff, Grosskopf,3351991,Nordquist SST s.s.s.

korthetoch 273. If., 265247Inkomstskatt,Lodin,och s.s.s.
ochLodin GöransonGrosskopf, Rabe,Bergström,kan sägas att

års motiv-med 1945enlighetleverans inågon formatt avmenar
avskrivningsbaramellangränsdragningenvidkrävsuttalande även

Tolkningenanläggningstillgångar.kontrakteradeochtillgångar av
med denleveransbegrepp överensstämmerinnebörden detta ovan-av

uppfattningNordquistspraxis.gjortssammanfattningstående avsom
itillfyllest,avtal kanobligationsrättsligt giltigtdockär att ett vara

inventarier-emellanfullgjortavtaletfall är utan attnär parternavart
meningensamtligaförGemensamt ärförvärvaren.tilllevereratsna

borge-säljarensköparenskydd försakrättsligtnågot krav motatt
redantillgångaröverlåtelsenuppställs. Omintenärer somavser

leveranskravetemellertiddettredjehosbefinner sig attman anses
underrättastredjedvs.denuntiation,medkan attersättas omman

fortsättningsvis intesäljarenframgårdetpåöverlåtelsen sätt attatt
godset.förfogahar överrätt att

f. framhåller394388 och1982,Thorell SNochBergström s.s.
grundaslagertillgângarpånedskrivningsrättennaturligtdet är attatt

skallköpareninnebärredovisningssed. Dettagod attpå vad ärsom
fullgjort sinadvs. då säljarenavlämnandet,och mediredovisa lagret

tillknutenBokföringsskyldigheten ärköparen.skyldigheter gentemot
intäkt,realiseratochavlämnatköprättsligtsäljaren envarornaom
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vilket inte behöver innebära levererats till köparen. Föratt varorna
sådan lösning med lagemedskrivningensskall överensstämmaatt en

därför kräva, lämnatsyften måste desutom säljarensatt varornaman
eller tredjelager för till köparen omhändertagittransport att man

för köparens räkning. Det skattesynpunkt viktigtär atturvarorna
rådighet och reglernalämnat säljarens omedelbara lättaärattvarorna

möjligaste mån svåratillämpa, kontrollera och i utnyttja iattatt
skattefusksyfte. Enligt SN 1989, 266 gäller troligenBergström s.

vid leverans inventarier.leveranskrav även avsamma
hävdas dock uppfattning, nämligendoktrinenInom även annanen

tillgångargränsdragningen mellan avskrivningsbara och be-vidatt
tillgångar leveranskravet inte detsammaställda, levererade ärmen

och kontrakteradegränsdragningen mellan varulagervid om-som
huvudsak vidmening bygger isättningstillgångar. Denna att

kontraktsavskrivningbestämmelserna anknöt depar-införandet omav
inneliggande lager ochtementschefen inte till gränsdragningen mellan

utgick sannolikt från god redovisnings-kontraherade utan attvaror,
anläggningstillgångar skulle vägledande.avseende pâsed med vara

därför utgå från god redovisningssed och härvidBedömningen bör
tillräckligt obligationsrättsligt giltigt köpekontraktdetkan att ettvara

således inte, generellt, någotkrävshar Detupprättats. moment av
värdeminskningsavdrag.avlämnande för köparen skall fåfysiskt att

hävdats Nordquist, och då särskilt vaduppfattning harDenna av
avsnitt, 6.5.2.slb, följandegäller se

redovisning och beskattningSambandet mellan äventas upp av
vilka framhåller eftersom detta samband stärktsGrosskopf, Rabe att

ff, jfrskattereformen 1989/90:110 517 och 530efter prop. s.s.
83 kan tidpunkten för skattemässig ochl990/9l:5även s. av-prop.

helt sig till redovisnings-nedskrivning framdeles komma anslutaatt
f., jfr dock Lodin, Inkomst-mässiga bedömningar och 518s. 473 s.

dessa företrädare i vissaskulle enligtskatt, 266 och 273. Dettas. s.
lämna säljarens lager vidkunna leda tillfall att anses senareen vara
skattemässigt skulle få tilltidpunkt i dag och köparen rättän att

tidpunktinventarier vid ex.värdeminskningsavdrag på en senare
fritt levererad vissleveransklausulsjälvständig fraktförare ortresp.

fastighet inventariernatill köparensoch inventarier levererade resp.
RÅ ref. har kommenteratsibruk. Rättsfallet 1987 45kunnat tas av

anför bl.a. tolk-646 f. och hanbl.a. Grosskopf SN 1988, atts.
inneburit diskrepanslagervärderingsreglernaningen att en synesav

god redovisningssedmellan vad kanha uppkommit anses varasom
innebörden lagerbegreppet.den skatterättsliga Detoch synesav

säljaren redovisningsmässigt inte kanrimligtsåledes att anta, att
står risken förfullgjord prestation så länge hanredovisa varorna.en
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för relativt lång tidsäljaren kan stå riskenEftersom ävenvarorna
fraktföraretill självständigfysiskt överlänmatsefter det de rentatt en

i den egenartade situationenalltså kunna hamnasäljarenskulle att
medta i sitt varulagerinte längre kanskatterättsligthan varorna

redovisa såldahan civilrättsligt inte kansamtidigt somvarornasom
RedovisningRedovisningsrådets rekommendation RR 2Jfr648.s.

vid vilken tidpunkt1992 där frågandecembervarulager omav
behandlas. I punkten 32. Gränseningå i köparens lagerskallvaror

följande. "Vid bokslut kan detkontrakt och varulagermellan sägs ett
eftersom ägande-ingå i varulager,vad skallråda oklarhet ettsomom

fastställa dåvaruparti svårtill kan ärt.ex.rätten attett varornavara
eller Omhändertagnasäljare och köparemellan ärunder transport av

balansdagen, desäljaren. Om,kvar hoseller liggertredje man
med de sålda harförknippaderättigheterochrisker är varornasom

prestation och, ifullgjort sinhar säljarenövergått köparen,
och därmedmening, avlämnatköprättslignormalfallet, i varorna

har regelAvtalad fraktklausulingå i köparens lager.skall dessa som
bedömningen."betydelse föravgörande

Övriga tillgångar

fastighet skatterättsligtbyggnad på markochfastighetFör annans
vilken egendomenden tillprincipen tillämpatspraxis denhar i att
föreligger, skatte-särskilda förhållandeninteöverlåtits anses, om

dag bindandefrån och med denegendomenmässigt ägaresom av
enligt avtalet skallträffats egendomenöverlåtelseavtal även omom

RÅ 1980 1:24. Skattskyldig-tidpunktförst vidtillträdas en senare
värdeminskningsavdragtilltidpunkt förför inkomst,het rätt m.m.

Sådanaundertecknandet köpekontraktet.regel vidinträder alltså i av
säljarenpåverka tidpunktenförhållanden kansärskilda är omsom

tillträdesdag,framtidaäganderätten tillförbehåller sig ärsomen
förhållande haruppfylls. Vid sådantolika villkorberoende attav

skattemässigtfastigheteninkomstvid beräkningsäljaren ansettsav av
tillsåledes varit berättigadtillträdesdagen ochfram tillägaresom

fram till dennafastighetenför underskottbl.a. avdrag senareav
RÅ ref.1993 16. I deref. och ochsärskilt 1950 5 Itidpunkt se

till fas-förbehållit sig äganderättensäljarnarättsfallen hadenärrmda
ske påvilket skulleköpeskilling erlagts,tigheterna intill dess senast

tillträde skett.tillträdesdagen, och
detskydd borgenärerförlorar sitt köparensSäljaren mot om upp-

däremot förbehållitköpehandling. säljarenovillkorlig Harrättas en
återgångsvillkor, gällergiltigteller uppställtsig hävningsrätt annat

1991:81 129SOUköparens borgenärer,förbehållet även mot s.se



SOU 1994: 120 Beskattning 227

Beträffande köparens skydd säljarens borgenärer inträder dettamot
redan köpeavtalet, såväl det gäller fast egendomnärgenom som
byggnad på mark. Regeringsrätten har dock i nämndaannans ovan
rättsfall inte uttryckligen hänvisat till överlåtelsens sakrättsliga verk-
ningar.

Vid inköp färdiga byggnader bör tidpunkt för ägande-av samma
rättsövergången gälla för byggnaden för sådana fastighetsdelarsom

skattemässigt behandlas inventarier.som som
Vid leasing torde frågan skattemässigt skallom vem som anses som

sällantill byggnaden oklar eftersom avtalen inte brukarägare vara
innehålla några bestämmelser äganderätten skall övergå tillattom

tidpunkt.köparen vid Jfr SOU 1991:81; vid slb fastig-senareen av
det brukligt Köpekontrakt, köpebrevheter och hyresavtalär att upp-

dag.rättas samma
Beträffande immateriella rättigheter torde det för köparens tillrätt

värdeminskningsavdrag räcka med obligationsrättsligt giltigtett an-
på rättigheten. Redanspråk avtalet för övrigt köparen sakrättsligtger

RÅskydd säljarens borgenärer. Enligt 1992 ref. 104, förhands-mot
besked leasing i trepartsförhållande,patenträtt har enbartettom av

skattemässigtförsäljningsavtalet innebära sådan ägande-ansetts en
rättsövergång mellan köparen blivit berättigad till värde-parterna att
minskningsavdrag avseende patenträtten.

aktiebolag, moderbolagEtt A, i koncern avsåg attsom var en
överlåta till ñnansföretag, Y. Detta företagpatenträtt skulleetten
därefter till dotterbolag,komma inomB, nämnda koncernatt ett
upplåta exklusiv licens använda enligt leasing-att patentet etten
avtal. Avtalets löptid inte slutligen fastställd och avtalet inne-var

förlängningsklausulhöll såväl säljoption, med innebörd attsom
skulle, förlängningleasetagaren inte skedde med visst antal år,om

anvisa köpare sig själv till I ansökan ställdesän patentet.annan
frågan leasingavgifterna utgjorde avdragsgill kostnad i Bzsom en
rörelse och Y fick avskrivningar B ansågsgöra patentet.om av
Skatterättsnärrmden ha till avdrag för leasingavgifterna såsomrätt
för hyresbetalningar ansågs ha tilloch Y värdeminskningsav-rätt
drag avseende Nämnden inledningsvis desspatenträtten. attangav
ställningstagande på principiellgrundade sig bedömning inne-en av
börden de de presenterade avtalsutkasten redovisadeav genom
transaktionerna. Nämnden inte ställning till avtalens utforrrmingtog

Därefteri övrigt. anförde närrmden följande. ärendet frågaär
s.k. sale and leaseback i trepartsförhâllande, där objektet ärettom

tillgång immaterialrätts Leasing liksom sale andärnatur.aven
leaseback sedan länge väl etablerad och vanligt förekommandeen
transaktionsform. Regeringsrätten har också såvitt gäller både fast

materiell godtagitoch lös egendom sådana transaktioner läggsatt
till grund för beskattning såsom för uthyrning ref.RA 1987 5
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RÅRÅ 1989 ref. 62 ochförsäljning och återförhymingrespektive
betraktelsesättAnledning saknas anläggaref.1992 21. att ett annat

Avtal med innebördimrnaterialrätt.transaktionernanär avser en
får innebära delstill beskedet fogademotsvarande de att enanses

och delsskattemässigt sker mellanäganderättsövergång attparterna
Regeringsrätten anförde depatentet."upplåtelse sker attaven

omständigheter i övrigt A ochrättshandlingar och deavsedda som
meddelande förhands-utgjorde tillräcklig grund föråberopatY av

fickoch då sådant beskedbesked. På grund härav ett anses vara av
meddelas.förhandsbesked I sak-synnerlig vikt för bolagen borde

uppfattningSkatterättsnänmdensdelade Regeringsrättenfrågorna
förhandsbeskedet.fastställdeoch

meningarna i Regerings-de skiljaktigaframgår ansökan ochSåvitt av
och deexklusiv utnyttjahade leasetagaren rätträtten att patenteten

tillföll denne och leasetagarenfrånhuvudsakliga intäkterna patentet
utnyttja underliggandelicensen dentroligenhade även rätt att genom

exploate-hadei verksamhet så längeuppfinningen sin patentet ett
för-kring avtalen, såsomomständigheternaringsvärde. De närmare

förlängningsavtal framgårsäljoption,värvspris, utformning m.m.av ,
Skatterätts-Regeringsrätten, ochjfr skiljaktiga ledamöter idock inte,

varför detför sitt beslut,inte några egentliga skälnämnden ärangav
skiljaktiga leda-i målet.utgången Desvårt kommenteranärmareatt

inte finans-ochpå olika grunder, leasetagarentillerkände,möterna
leasingavtaletsbakgrund bl.a.avskrivningsrättenbolaget mot av

utfornming.

vid andSärskilt saleleveransbegreppet6.5.2 om
lease back

det inte något avgörandesale and lease back finnsNär det gäller av
köpa-inventarier och tidpunkten förbehandlarRegeringsrätten som

framgått, någottidigaretill avskrivning. Rättsläget är,rätt somrens
inven-skattemässigt tillförvärvarenoklart det är ägareutöver attom

till denne och vadkrävs inventarierna levereratstarierna även att
får självfallet avgörandei så fall innebär. Dettadetta leveransbegrepp
inventarierna inte skallbetydelse vid slb-transaktion eftersomen

inte levere-förhållandet inventarierna normaltlämna säljaren. Det att
säljarensockså köparen saknar skyddtill köparen medför motattras

Genomförs transaktionen enligt lösöreköpslagen kanborgenärer.
skydd. Huruvida detta skatterättsligt,erhålla sådantdock köparen

omsättningsköp, kantransaktionenförutsättningunder utgör ettatt
avsnittomstritt,fysiska leveransenden ärersätta senare om upp-se

inom doktrinen.fattningen
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Frågan försäljning skall ha vid slb, ellerägtom en anses rum om
transaktionen skall betraktas säkerhetsöverlåtelse, har däre-som en

såvitt fast egendom respektive byggnad på ofriprövatsmot avser
RÅgrund. förhandsbeskeden 1989 ref.I 62 I och ansågs försälj-

ning ha skett. Avgörandena har utförligt kommenterats i mitt del-
betänkande SOU 1991:81 bl.a. och114 197 ff, vartill hän-s. s.
visas. Här kan dock kort enligt förutsättningarna för ansök-sägas att
ningen förvärvade köparen föreskrivenI i form upprättatettgenom

den fastighetköpeavtal köparen sedan hyrde till den tidigareutsom
Regeringsrätten farm bl.a. de skäl talade förägaren. att attsom ge

avtalen innebörd deras utformning anvisade inte hadeänen annan
krävas förden styrka borde rättsläget änatt ett annatsom anse vara

följde rättshandlingar.det Ett omsättningsköpparternassom av an-
sågs alltså föreligga. bakgrund egendomensMot karaktär, fastig-av
het respektive byggnad, kan dock dessa rättsfall inte någon led-ge
ning beträffande eventuellt leveranskrav för inventarier.ett

mervärdesskattemâlPraxis im.m.

Frågan leverans vid sale and lease back har varitägtom av vara rum
i antal mervärdesskattemål.till prövning Enligt mervärdes-ettuppe

NML, den skyldigskattelagen 1994:200, betala mervärdes-är att
inom landetskattskyldig, i yrkesmässig verksamhetskatt, som en

eller tjänst, 1 kap. § och1 1st. 1 2§ 1 Allomsätter st.vara
huvudregel skattepliktig, inteomsättning undantag frånär som om

skattepliktengenerella särskilt 3 kap. §den 1 NML. Medanges,
omsättning förstås överlåts ersättning, 2 kap.att motvara en varaav

SkyldighetenNML. betala skatt vid1 § 1 omsättning inträderattst.
har dessförinnanlevererats. Om dennär omsättersomvaran varan

får ersättning helt eller delvis för beställd inträder skatt-en vara,
skyldigheten ersättningen inflyter kontant elleri stället pånär annat

till godo. Med leveranskommer densätt omsättersom varan av en
förstås avlämnas eller den sänds till köpareatt att motvara varan en

postförskott eller efterkrav, 1 kap. 3 § l och 2 NML. Med leve-st.
bör enligt förarbetena avlänmats tillattrans av vara avses varan

tillköparen och vidare avsändandet köparen iatt av en vara mer-
värdesskattehänseende kan betraktas leverans ävensom om varan
därigenom inte avlämnats till köparen 1978/792141har prop. 40s.

och 1993/94:99 126 f.. mervärdesskatterättsligaDetprop. s.
således ligga relativt inkomstskatte-leveransbegreppet detnärasynes

rättsliga leveransbegrepp gäller vid lager.som
i inkomstskatterättslig praxisbedömningar skettDe som av om en

överlåtelse intressetransaktion skall behandlas förärsom en av
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bedömning inte kandå grunderna för dennamervärdesbeskattningen
Melz, 281 ochmervärdesskatterättsligastrida den semotantas s.s.

viss transaktionf.. Frågan1993/94:99 134289 samt om ens.prop.
vidpåöverlåtelse eller inte bör då besvaras sättutgör sammaen

inkomstbeskattningen. Vidvidmervärdesbeskattningen pantsätt-som
omsättningbör därför intesäkerhetstransaktionerning och liknande

föreligga.anses

upphävdes lagenSamtidigtkraft den juli 1994.trädde i lNML
1 GMLmervärdeskatt, GML. Enligt 2 § 11968:430 st. varom

i yrkesmässig verksamhetinom landetskattskyldigden om-som
omsättning förstodstjänst. Medskattepliktig ellersatte av varavara

anvisningarna tillmeningenförsta stycket, förstaenligt punkten 2
försäljning elleri samband medlag levererats2 § attsamma vara

för beställduppburits i förskott ellerbetalning contoatt vara.a
anvisningarna till 4 § GMLförstods enligtMed leverans av vara

till dennetill elleravlämnats köparen avsänts mot post-att varan
såledesinträddeSkattskyldigheteneller efterkrav. närförskott

rättsfallen nedanleverans.manifesterats Iomsättningen genom
upphävda GML. Nänm-bestämmelserna i denhänvisas till numera

inedani rättsfalleni åberopasda regler GML motsvarassom
1,2kap. 1§1st. samtloch2§ 1kap. 1st. 1NMLav 1 st.

och 2kap. 3 § 1 st.

säkerhetsöverlåtelse i form1978:7 ansågsRSV/Fb ImI att aven
omsättning.lösöreköp inte utgjorde

lösöreköp skettfrågaansökningen framgickAv ettatt somvar om
till vadsäkerhetsöverlåtelse. Med hänsynpantsättningssyftei som

nämndensyftet transaktionen, fannframgick angående med att
inte förelåg.i meningomsättning GML:sav vara

RÅ fråga redovisningförhandsbesked,1983 1:5,I av mer-omvar
därpå följandebåt ochfmansieringsföretags köpvärdesskatt vid av

kreditförsäljning med förbehållåterförsäljning båten omav genom
Regeringsrätten fannkonsumentkreditlagen.återtaganderätt enligt att

utnyttjande återköpsrätteneventuelltförvärvet och även attett varav
omsättning i GML:s mening.somse

långivningBolaget, bedrevOmständigheterna följande. B, motvar
återsälja demavsåg köpa båtar ochi fritidsbåtar.säkerhet B att

återtagandeförbehåll till konsumenter,kreditförsäljning medgenom
i regel till marknadsvärde, ochalltså sälja båten till B,skulleK. K

på avbetalning tillteckna avtal återköpdärefterkort sammaom
bägge riktningarnaskulle enligt B traderas iBåtenpris jämte ränta.

återlämnasnycklar. Båten skulleöverlänmande båtensavgenom
avbetalningsåterköpsavtalet slutits. Enligt Bförst sedantill K var
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den affärsmässiga fördelen för K han under tid fick kapi-att etten
disponibelttal frånhända sig båten vid formligutan att pant-som

fördelförskrivning. Bzs låg i få båten säkerhet för lån-att som
givningen befattningbehöva med den pantvårdare.utan att ta som
Effekten blev densamma vid lösöreköp, den publici-utansom men

och de formalia i övrigt, sådant förutsätter.etttet som
fann med hänsyn till vad upplystsRN bolagets verksam-som om

het, syftet med transaktionerna och det på vilket de genomförtssätt
omsättning i GML:s mening inte förelåg sig vidatt av vara vare
förvärv eller vid de efterföljande överlåtelserna tillbakaBzs till K.

överklagade och Regeringsrätten konstaterade inledningsvisB Batt
bedrev långivning säkerhet i fritidsbåtar. Därefter anfördemot
Regeringsrätten båten köp övergått tillBzs bolaget medatt genom

förvärvet enligt avtalet innefattadeäganderätt och omsättningatt av
i mening. Om utnyttjade återköpsrättenGML:s K ävenvara var

transaktion hänföra till försäljningdenna sådan utgjordeatt som
omsättning i lags mening.samma

RÅ 1988 ref. 106, förhandsbesked, ansågs byggmästaresI försälj-en
till ñnansbolag,ning rörelseinventarier sedanett utan attav som

lämnade besittninginventarierna byggmästarens hyrde dem tillut
denne för fortsatt bruk i rörelsen sale and lease back inte medföra
skattskyldighet.

Omständigheterna följande. byggmästare,En skulle säljavar
ñnansbolag,inventarier till K, varvid S besittningsändringett utan

för fortsattskulle hyra egendomen bruk i rörelsen. S frågade om
försäljningen utgjorde omsättning S skyldig eftera attom var

med äganderätt förhyrdahyrestidens slut de objekten, böverta
hyresavtalet inte innebar sådan skyldighet. Vidare, omsättningom

skulle föreligga enligt frågorna, det dåinte gjorde någonanses om
i särskild handlingskillnad K erkände mottagandetom av egen-

domen fortfarande besittningsändring.utan
RÅtillRN fann, med hänvisning 1983 1:5, omsättning iatt

utformatsGML:s mening skett avtalet enligt elleraoavsett om
b. Frågan erkärmade mottagandet dåKzs betydel-utanom av var

Några egentliga skäl för beslutet inte.se. angavs
Regeringsrättens majoritet fann S inte skattskyldig föratt var

överlåtelsen, transaktionen utformades enligt elleraoavsett om
Tvåb. ledamöter skiljaktiga i sak. Majoriteten anfördevar som

skäl för sitt beslut bl.a. följande. Inledningsvis hänvisades till 2 § 1
anvisningarna till1 GML, punkten 2 2 § och anvisningarnast. av

till 4 § lag och konstaterades för omsättning skallatt attsamma
föreligga ha skett åtminstonemåste leverans i den bemärkel-anses

har avlämnats till köparen eller till denneavsäntsatt motsen varan
postförskott eller efterkrav. Det vidare förutsättningarnaattangavs
för leveranskravet skulle uppfyllt hade i RA 1983prövatsatt anses

förhållandena där inte1:5, likartade med demattmen var som
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någotinte fannseftersom det härmåletaktuellaförelåg i det mo-
Ingenting fannstill köparen.avsändandeavlämnande ellerment av

avsändande tänktelleravlänmandesådanthur attnämnt ett varom
finans-verkningarnaangåendeförfråganförutom attske, aven

Enbart denutrustningen".mottagandet"erkännerbolaget om-av
försäljningavtalbindandecivilrättsligtständigheten ettatt om

skattskyldighet påikraven GMLbakgrundförelåg mot omavvar,
enligt Rege-manifesterad leverans,omsättninggrund genomav
lagen skulleskattskyldighet enligttillräckligt förinteringsrätten att

för överlåtelsen,skattskyldigintesåledesSinträda. oavsettvar
skiljaktiga i sakTvå ledamöterhyresavtalet.utformningen varav

med leve-järnställaförsäljningenavtaladedenoch fann attatt var
mening,omsättning i GML:sinnefattadedärmedoch oavsettrans

avtalskonstruktionenbl.a.anfördeutfomming. Dehyresavtalets att
övergåttmeningenligtgodsettilläganderätteninnebar parternasatt

bindande mellanvilketförsäljningsavtalet,köparentill vargenom
krävdes intefanns hos säljarenredangodsetEftersom attparterna.

bemärkelse. Ii vanligleverans rätts-tillhandahållitsdet genom
inne-situation förvärvlikartadipraxis hade ansettsvaraav enen

sakrättsligtinte varitäganderättköparensomsättning, oaktatfatta
Transaktioner1:40.85jfr RA83 1:5,skyddad RA även av

iskiljaktiga ledamöterna även störreenligt detordeaktuell typ
inkomstbeskattningen.vidgodtasutsträckningmindreeller

bl.a. Bergström,1988 har kommenterats1983 ochfrånRåttsfallen av
ff,1989, 189Eklund SST28 f.,1985,SNGöranson53, s.s.s.
ff.och Melz, 289Bohlins 21f.,1989, 5.105SNStrömberg s.s.

RÅ 1983 1:5 bedömtiRegeringsrättenSammanfattningsvis attanses
vid bådaövergått mellanså äganderättentransaktionerna parternaatt

efterföljan-omsättningsöverlåtelse meddvs.transaktionerna, som en
skallomsättning enligt GMLdet föråterköp,de attsamt att anses

obligationsrättsligt bindandekrävsRegeringsrättenenligtföreligga ett
för köparensakrättsligt skyddnågotintedäremotavtal, motmen

Överlämnandet nämligen,kannycklarnasäljarens borgenärer. av
säkerhetsöverlåtelse ellertransaktionen utgör ett om-oavsett enom

konstaterarskydd. Göransonsådantköparensättningsköp, inte attge
bokstavstolkningförmodligen gjortRegeringsrätten ärvad aven

tid skallför kortäganderättentalasavtal, där det attparternas om
sins-fäst sig vidDomstolen harbolaget.övergå parternaatt

transaktions-avtalsrättsligfullfölja vissbundnaemellan att envar
sakrättsliga,inte detkontraktsrättsliga, ochsåledes detkedja. Det är

emellertid enligtäganderättBolagetstillämpats. ärregelsystemet som
dispositions-bolaget inte hareftersominnehållslösskäligenGöranson

års avgörandesin del 1988anför förStrömbergbåten.frihet attöver
förutsättsbindande avtaldet ävenutvisa utöver parternasattsynes

dåårs falli 1983avlänmande","momentåtminstone ett somav
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nycklar, jfr Melz 295överlänmandeskulle ävenutgöras av s.av
Eklund 195.och s.

säkerhetsöverlåtelse,i 1983 års fallmin mening förelågEnligt en
såvitt framgår sökanden.ochtycks havilket RN ävenäven ansett

godtagit sakrättsligtde factoinnebär RegeringsrättenDetta att en
jfromsättningsäkerhetsöverlåtelseoverksam ävenvara,som av

Melz 290 och 293. DetBohlins 22 och30, ärGöranson s.s.s.s.
någon skillnad mellaninte har gjortRegeringsrättenmöjligt att om-
fäst avgörande vikt videnbartsäkerhetsköpsättnings- eller attutan

eller köpets form,måste överlåtelsenssäkerhetsöverlåtelse attgesen
form mani-och någonmellanavtal bindandedetta är attparterna av

nyck-besittningsövergång överlämnandefesterad leverans, avgenom
tilltransaktionen, överlåtelsen skerSyftet medlarna ägt attrum.

jfr bl.a. Eklunddå mindre intresselån skullesäkerhet för ett vara av
tidigare praxis ochavgörandet stridasådant fall skulle193. I mots.

jfrfrån inkomstskatterättentransaktionen skilja sigbedömningen av
RÅ 1956 ref. 5.

mening vidfrån enligt mindom 1988Regeringsrättens gersenare
bindande köpeavtal inteobligationsrättsligtendasthanden, ettatt

strikt köprättsligtskall inträda,skattskyldighetförräcker att ettatt
eventuellaskall tillämpasinte parternasavlämnandebegrepp överens-

avtaletskall avlämnat redangodsetkommelse att genomansesom
inteskydd säljarens borgenärersåledes inte, köparensräcker motatt

varken nödvändigsakrättsligt skydddvs.skall tillämpas, utgöratt en
skattskyldighet skall inträdaförutsättning förtillräckligeller atten
fysisk leverans innebärandedet krävslösöreköpslagenjfr samt att

vilkeneller avsändande",något avlämnande"momentåtminstone av
varaktig. bortseremellertid behöver Jagbesittningsövergång inte vara

eventuellinträtt på grundskattskyldigheten kan hafråndå att av
ocksåuppfattning ii förskott. Denna överens-betalning stortsynes

dockoch Melz framhållerdoktrinens. Strömbergmed attstämma
bedömas utifrånrespektive bör kommakan,leveransbegreppet att

inte behöver innefattabegreppetformulering ochavtalstextens att
såsom fysiskt be-påtaglig karaktär,någon utåt ettmoment merav

överlåtelser skulle det intevissasittningstagande. För attannars
leve-beskattningen, någotnågon tidpunkt förfastställa moment av

Är form avlämnandenågon ägtöverensparterna att rumavomrans.
hävdautomståendesvårt för någontorde det motsatsen,part attvara

vidframhållits syftethar också295. Det107 att omresp. s.se s.
eventuellt kunna detlösöreköpetomsättning skullelösöreköp är vara

Bohlins 24.krävts i praxisavlänmande""moment s.somav
besitter egendomenbefinner sig hos tredjegodsetOm man som

uppfattning i enlighet med Regerings-doktrinensenligtborde det
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"manifesteraduttalande leverans" räcka med tredjerättens attom
överlåtelsenmeddelas han, under i fallsätt att vartman om en

får godset till säljaren.tid, inte lämna ut

Doktrin

behandling frågan det krävs leveransDoktrinens inven-av om av
köparen skall få avskrivningsrätt, och vad dettatarier för leve-att

i så fall innebär har tidigare redogjorts för i avsnittetransbegrepp
allmänt leveransbegreppet. Härutöver kan6.5.1, nänmas attom

direkt uttalat sig beträffande sale andGrosskopf, Rabe s. 493 lease
anfört eftersom det för inventarierback-transaktioner och att even-

för avskrivning skall kunna medgestuellt krävs leverans att en ny
erhåller förvärvaren vid slb inte avskrivningsrätt tillförvärvare de

i allmänhetinventariema. sker då inte någon fysiskköpta Det
inventarierna står kvar hos säljaren.leverans, Leverans tordeutan

lösöreköp, eftersom det sakrättsliga skyddetinte kunna ske genom
bedöm-förför förvärvaren inte betydelse den skatterättsligaär av

ningen jfr dock Grosskopf, SN 1988, 652 Bohlins 24 ochsamts. s.
i denna fråga uppfattningMelz 294 är motsattsom senare avs.

mervärdesskatt. uppfattningåtminstone beträffande Av samma som
bl.a. 1989, 266,Grosskopf, Rabe Bergström, SNär ävense s. som

RÅleveransbegreppet i mervärdesskattemâlethänvisar till 1988 ref.
uppfattning däremot, tidigare framgått,106. Av ärmotsatt som

Nordquist, 335 och Nordquist, Blecher 640. skäl här-Derass. s.
avskrivning punkterna ochför i huvudsak reglerna 13 14är att om

innehåller något uttryckligtanvisningarna till 23 § KL inte krav på
"tillhördeordalydelsen, "sina inventarier" ochleverans utan

i stället intryck till värde-näringsverksamheten", rättenattger av
äganderätten övergått på förvärvaren.minskningsavdrag inträder när

vidVidare har begreppet leverans inte betydelse tillrättensamma
lagernedskrivning vid till kontraktsavskrivning, vilketrättensom
framgår vid jämförelse respektive förarbeten. Slutligen bören av av-
skrivningsrätten utgå från redovisningssed och då gäller det iatt

redovisningssed bokföra slb-regel i överensstämmelse med godär att
som respektive förvärv.transaktionen avyttring etten

Beträffande redovisningen slb-transaktioner kan framhållas attav
redovisningssedvad härvid bör goduppfattningarna varaom som

Så Rundfelt bl.a. Balans 5/92 28också delade. seär t.ex. s.anser
bör behandlasslb-avtal med köpoption för säljarenft flertaletatt

inklusive and lease back,Redovisning leasing, salelån. avsom
Redovisningsrådet och sambandetför närvarandebehandlas av

beskattning de frågor skallredovisning ochmellan är en av som
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utredas Redovisningskommittén JU 1991:07.av
Sammanfattningsvis framgår ovanstående frågan huruvidaattav

krävs för avskrivningsrätt oreglerad, någotfysisk leverans är att
inkomstskatterättsligt rättsfall beträffande slb-transaktioneravgörande

inventarier inte finns uppfattningen inom doktrinen ärsamt attav
Å avskrivningsrätt för förvärvarendelad. sidan inteattansesena

inte fysiskaeftersom leverans krävs Denuppkommer ägermen rum.
uppfattning inte med för-kan enligt dennaleveransen ersättas ett

lösöreköpslagen eftersom det sakrättsliga skyddet intefarande enligt
Åbedömningen. andra sidanvid den skatterättsliga häv-relevantär

övergår på förvärvaren redan vid full-avskrivningsrättendas ettatt
emellan innebär godsetköpeavtal dettagjort ärattparterna av-om

avtalet. fall omsättningsöver-redan Ilämnat vart attgenom anses en
medföra förvärvaren fårenligt lösöreköpslagen tordelåtelse att av-

eftersom dennes skydd säljarens borgenärer här-skrivningsrätt, mot
fysiska leverans inte avsedd ske.får denvid ersätta är attsomanses

leveranskrav givetvis avgörande betydelseBetydelsen ärettav av
slb-affär, eftersom avsikten inte inventarierna skallvid är atten

också betydelse för vilken formsäljaren. Leveranskravet harlämna
slb-avtalet omfatta. objekt fordonobjekt kan Lösa t.ex.som somav

för fysiskt medankontorsutrustning kan i och sig levereras,och
beträffande industritillbehör fast in-gäller ärmotsatsen t.ex. som
fastighet. det skulle räckamonterade i säljarens Om däremot att

avlärrmande skett torde sist nämnda kategoriavtalat ävenattparterna
säljaren för-omfattas slb-avtal, förutsattobjekt kunna att avgerav

förklaring-egendomen inte hör till fastigheten ochklaring attattom
fastighetsbokenskrivs in i enligt 24 kap. JB.häromen

Investorleasing6.6

Beskrivning och bakgrund6.6.1

minstbenämnd partnerleasing,investorleasing,I äräven partertre
förmedlare.inblandade nämligen investor och Investornleasetagare,

anskaffar egendomofta industriföretag affärenär ett somsom genom
finans-regelmässigtavskrivningsunderlag. Förmedlaren ärutgör ett

förmed-transaktionernabank. förbolag eller Gemensamt är atten
leasetagaren,egendom anvisadi vanlig ordning köper inlaren attav

ochleasetagaren och förmedlarenleasingavtal mellanupprättas att
Härefter kan förmedlaren,tilllevereras leasetagaren.egendomen

förmedlareuppbyggnad antingenberoende affärens agera som renav
aktiv mellanhandelleroch leasetagaren 1mellan investorn som en

till leasetagaren.direkt i förhållandedär kvarstår2, han partsom
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fallet överlåterdet första förmedlaren leasingobjektenI inklusive
ingångna leasingavtal till investorn.redan Leasetagaren underrättas,

objekten, och leasingavtalen,denuntieras, Överlåtna tillärattom
avtalsförhâllande uppstårinvestorn och mellan investorn ochett nytt

leasetagaren. Leasetagaren erlägger alltså fortsättningsvis leasing-
avgifterna till investorn. Denne avskrivning på egendomen.gör

erhåller engångersättning och åtarFörmedlaren han sig atten om
utgår löpande ersättningadministrera avtalen härför. Investornen

påstår normalt kreditrisken leasingavtalen. Investorns finansiering av
leasingegendomen inklusive leasingavtalet kaninköpet medgörasav

medel, eller upplåning. I det fallet kan detgenom senareegna vara
finansiär.förmedlaren ärsom

på likadet andra fallet inleds transaktionen TillI sätt ovan.som
överlåts däremot endast egendomen, inte till leasing-investorn rätten

Samtidigt med överlåtelsen leasingavtalavtalet. mellanupprättas ett
förmedlarenoch förrnedlaren. Mellan investorn och ingåsinvestorn

back-avtal. oftastalltså sale and lease Dessa ocksåupprättarparterett
optionsavtal innebörd förmedlaren har återköparättatt attett av

utgång ellerleasingobjektet efter leasingperiodens investorn haratt en
förmedlarensäljoption. slb-avtalet hyra egendomenI rätt att utges

till tredje och förmedlaren står således i förhållande tillpartsomman
fortsätter uppbära leasingavgifter,leasetagaren och leasingobjektatt

och eventuella lösensummor för investornsåterlämnas räkning.som
denuntieras egendomen överlåten till in-Leasetagaren ärattom

också leasingavgifternaunderrättas fram-ävenvestorn, attmen om
förmedlaren.skall betalas till Förmedlarens köpeskillingsfordranöver

leasingegendomen avräknas ofta löpande investornsför redovis-mot
ningsfordringar. Kreditrisken ligger på förmedlaren. Förmedlarens

leasetagaren högrevinst dengörs räntan är än räntaatt motgenom
gäller mellan investorn och förmedlaren. Genom leasingavtaletsom

kan han också ha sig erhållamed leasetagaren det igaranterat att
kalkylerade restvärdet. Förmedlaren sköter normalt avtalshan-förväg

härför.teringen investorn och ersättninguttar
Överlåtna rättigheter och objekt inte sällan till för-pantsätts

för fordringarmedlaren säkerhet dennes investorn, bl.a.som
vid investornssådana kan uppkomma konkurs grundsom av

leasingavtals förmodade brist sakrättsligt skydd, jfr avsnitt 2.1.
kan till egendomen. Vid affärerInvestorn därägareensamvara

mycket kapitalkrävande förekommerförvärvet egendomen detärav
ofta leasegivaren kommanditbolag med fleradock utgörsatt ettav

företags helägda dotterbolag, aktiebolag, kommanditdelägare.som
Oftast bildas såväl aktiebolaget kommanditbolaget endast för attsom

leasingtransaktionengenomföra och bolagen driver ingen annan
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verksamhet. Varje delägares andel kommandit-i eller handelsbolaget
understiger regelmässigt 50 och kommanditdelägarenprocent mottar
koncernbidrag till belopp motsvarande sin del den förlustav som
uppkommer avdrag för värdeminskning. Leasegivarens inköpgenom

egendomen finansieras i hög utsträckning lån, till 90av genom upp
anskaffningskostnaden, och vissa utländska långivareprocent av

utformar ofta villkoren så leasegivaren saknar personligt betal-att
ningsansvar för lånet, avsnitt ochse 2.1 2.2.l3.även

Investorleasingen expanderade kraftigt under 1980-talet och i
synnerhet inför skatterefonnen 1991. Bakgrunden härtill främstvar

många företag, däribland industriföretag, med goda resultat sökteatt
minska sin skattebelastning skjuta den på framtidensätt att attgenom

och lösa skattekrediten till den lägre skattesatsen, enligtupp nya men
företagen erfarenheten leasing kunde utnyttjas iäven att av senare
den ordinarie verksamheten.

Skatteskälen låg i investorleasing kunde företagen erhållaatt genom
avskrivningsunderlag och avskrivningarna minska den be-genom
skattningsbara inkomsten. Investorns leasingverksarnhet gicknya
nämligen regelmässigt med underskott inledningsvis pånärmast
grund de i början leasingperioden avskrivningarna, ochstoraavav
detta underskott kunde kvittas överskott i verksam-t.ex. mot annan

tidigare framgåtthet. Som medges värdeminskningsavdrag för inven-
helt år,tarier under inventarierna anskaffats först underoavsett om

verksamhetsåret.slutet Hade investorn finansierat inköpetav av
leasingobjekten med lånade medel, kunde på detta länäven räntan
dras skattekredit uppkom medfördeDen också räntevinster.somav.

bakgrund bolagsskattenMot sänktes i från 50änatt etapperav mer
till 30 fr.o.m. 1991 erhölls också skattevinstprocent procent en ren

företagen kunde skjuta skatten framför sig till denna tidpunkt.om
Inför skatterefonnen expanderade1991 därför investorleasingen
kraftigt. Inte sällan uppgick investeringsutgifterna till mycket stora
belopp. Förmedlarna kunde förbättra sin lönsamhet attgenom er-
bjuda utvecklad form leasing. Värdet de och skatte-ränte-en av av
vinster fanns investorleasingeni kunde komma leasetagarnaävensom
till del lägre leasingavgifter. gällde särskiltDetta lease-genom om

själva inte värdeminskningsavdragkunnat utnyttja de ägttagarna om
leasingobjektet, statliga myndigheter.t.ex.som

de affärerI där leasegivaren handels- eller komman-utgörs ettav
ditbolag med flera delägare också möjlighet till skattemässigges en
fördelning inkomst eller mellanunderskott dessa delägare. Detav ger

förutsättningarbättre vad möjligheten ochäven att ta emot utgeavser
koncernbidrag vad gällt delägaren drivit verksamheten iän som om
aktiebolagsform jfrse 2 § 3 SIL med 1 kap. 2 § och kap.11mom.
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då måst konso-i detta bolag hadeVerksamhetenoch §§ ABL.10 ll
nyckeltal hadeoch koncernenskoncernbolagmed övrigalideras
koncernbidragkoncernbolag lämnarförsämrats. Detdärigenom som

intebeskattningsbara inkomst,härför minska sinavdragkan genom
betydande belopp.sällan med

minskatinvestorleasingengenomförande harskattereformensEfter
härtill främst värdetSkälenbetydelse.omfattning och äri attatt av

framövereftersom företagenreducerats,beskattningen harskjuta upp
utforrnan-bolagsskatter. Vidare harsänktasig klartförväntainte kan

förfaktor. Underlaget K-självreglerandeutgjortdet K-surven enav
skill-beskattningsârets utgång, dvs.kapitalet viddetär egnasurven

under-på visst Iskulder, beräknattillgångar och sätt.mellannaden
för avsättning till skatte-medgesvinst. Avdragåretsingårlaget även

ochunderlaget, 5med 30utjärnningsreserven procent seav
avskriv-Storaskatteutjärrmingsreserv.1990:654lagen9 §§ om

vinsten ireducerarvilkaleasingverksarnhet, äveni investornsningar
survavsättning,alltså investornsverksamhet, reducerarövrigadennes

finansieratsleasingegendomenanskaffningensynnerheti all avom
kapital.främmandemed

företagsbeskatt-förändringar iinförstaxeringsåret 1995Fr.o.m.
frånbolagsskatten sänksbörsammanhangdetta nänmasningen. I att

avsättning tilloch möjligheten göratill 2830 attprocentprocent surv
skatteutjämnings-âterföring1993:1540avskaffas, lagen avom

Å reserveringsmöjlighet,införs allmänsidanandrareserv. en ny
periodiseringsfonder.1993:1538lagenperiodiseringsfonder, om

25fonden med högstavsättning tillförmedgesAvdrag procent av
beskattningåterföras tillfondavsättning skallochårsinkomsten en

näringsverksamhet minskasinkomstfem år. Omeftersenast av
för möjlighetunderlaget denminskar såledesavskrivningargenom

medför.periodiseringsfondenbakåt i tidenförlustutjänmingtill som
för sådana del-kommanditdelägare ochförVidare bör nämnas att

övriga delägare i bolagetförhållande tillihandelsbolagiägare som
förbindelser begrän-för bolagetsbegränsatförbehållit sig ett ansvar

Kommanditdelägareni bolaget.för underskottavdragsrättensas
ochmån avdrageti denunderskott i bolagetförmedges avdrag
detöverstigertaxeringar intetidigare årsmedgetts vidavdrag som
in iåtagit sigin ellervad denne sättabelopp attsattmotsvararsom

förhållande tillihandelsbolagdelägare isådanaFörbolaget. som
förbegränsatförbehållit sigbolagetiövriga delägare ett ansvar

sammanlagt högsttillavdragsrättenförbindelser begränsasbolagets
Överskjutande fåröverskottför.hanbeloppdet sparasansvararsom

följan-från bolagetinkomstenberäkning närmastvidoch dras avav
för-SIL. l5och 2 § 13 KLbeskattningsår 18 §de st.st. mom.
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arbetena prop. 1993/94:50 bl.a. det förhållandetsägs att att en
kommanditdelägares tredje begränsat tillärgentemotansvar man
insatsen, eller till han utfästvad sig in i bolaget, intesättaatt ansetts

RÅhindra kommanditdelägaren får avdrag med beloppstörreatt
1979 1:85. bl.a. aktiebolagFör kommanditdelägare krävsärsom en
särskild reglering för fördelningen underskott mellan delägarna.av
En kommanditdelägare intar på grund det begränsade ansvaretav en
ställning näraliggande aktieägares. lösningär En be-är attsom en

avdragsrätten beloppsmässigt till insatsen. sådangränsa En åtgärd är
tillräcklig för förhindra renodlat skattemässiga kommanditbolags-att
etableringar för den skull omöjliggöra samverkan i seriösutan att
näringsverksamhet. För motverka kringgående bör motsvarandeatt
regel gälla vanliga delägare i handelsbolag förbehållitäven sigsom

begränsat för bolagets förbindelser i förhållande till övrigaett ansvar
delägare 248 f..s.

Ytterligare anledningar till investorleasingen minskat äratt att
företagen generellt inte uppvisar så goda resultat i dag,sett som
under slutet 1980-talet. Härtill kommer sakrättsliga och skatte-attav
rättsliga risker med investorleasing har uppmärksammats allt mer, se

härom nedan. Vidare har Riksrevisionsverket den juni22 1993mera
i § i föreskrifter5 Nya och allmänna råd till kapitalförsörjnings-
förordningen l992:406, ändrad och omtryckt 1993:430 angivit

statliga myndigheters medverkan i investorleasing bör,att samma
gäller för sale and lease back, krävasätt regeringens medgivan-som

de. Bakgrunden härtill bl.a. de negativa statsñnansiellaär effekter
kan uppstå.som

sagda innebärDet emellertid inte investorleasing i dagattovan
skulle sakna intresse och betydelse, endast omfattningen inteutan att
kan förväntas komma till den nivå rådde under slutetatt upp som av
1980-talet och början 1990-talet. Investorleasingen torde för när-av
varande ha sin främsta betydelse det gäller egendom för vilkanär
investeringsutgiften uppgår till mycket belopp och där livsläng-stora
den kan 15-20 år eller för objektet. Brukarenvara mera av egen-
domen kan, eller vill inte finansiera köp med eller främman-ett eget
de kapital. Leasegivare, inte heller de kan finansierasom ensamma
sådan anskaffning, kan fortsättningsvis låtaäven eller flera in-en

delta alternativt finansieringen.överta,vestorer
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Beskattning6.6.2 m.m.

Risker

dels sak-investorleasingvid äruppmärksammatsriskerDe avsom
framgåtttidigarefrågor. Somskatterättsligadelskaraktär,rättslig

förmedlarenobjekt tillochöverlåtna rättigheterrelativt oftapantsätts
dettaBehovetpå investom.fordringarför dennessäkerhet avsom

på sakrättsligtförmodade bristlesingavtalsmedbl.a.sammanhänger
löperslutlige leasetagarenkonkurs. Den mot-vid investornsskydd

ellergår i konkursförmedlarenellerinvestornriskersvarande om
återtas,leasingobjektetriskerarobestånd. Han atthamnar t.ex.

årstvå tillEfterjfr avsnitt 4.7.inte löptavtalstiden treutatttrots
detinvestorn kanminskat föravskrivningseffekternalöptid när vara

och lease-leasingverksamhetenavvecklaför denneintresse attav
skattemässigavidare. Desäljsavtalendåmåste acceptera atttagaren

frågan in-kopplade tillfrämstinvestorleasingvid ärriskerna om
avsnitt.följandeavskrivningsrätt,vestorns se

beskattningInvestoms

påavskrivningarskall fåför investorn göraFörutsättningarna att
näringsverk-bedömsleasingverksamhetenleasingobjektet är att som

övergåttskattemässigt haobjektettilläganderättensamhet, ansesatt
på leveransockså kravettroligeninventariervidoch atttill investorn

redan be-godsetkaraktärspeciell närkravvilketuppfyllt, ärär av
tredjesig hosfinner man.

frågannäringsverksamhet,förkriteriernagrundläggandeDe om
harleveransbegreppetochleasegivarenpåövergåttharäganderätten

och 6.5.1.6.3.1avsnittenbehandlats,tidigare se
doktri-inomhar detnäringsverksamhetkriterierna förBeträffande

bolags-tillbör investorninvestorleasingvidframhållits attatt senen
självstän-intarhanleasingverksamhet ochomfattarordningen att en

frihetbör haförmedlaren. Investorntillförhållandetiställningdig
risk ochadministration,överlåtaheltmarknaden intepåatt agera

affärsmässigahahan börochförmedlarenleasetagareval av
vissfall iibör investorn,Vidaredenne. ut-vartvillkor gentemot

låtaoch inteinsatsverksamhetenfinansierasträckning, egengenom
verksamhetenSlutligen börfinansieringen.för helaståförmedlaren

affärenstakaendastinteochvaraktighet utgöraslängreha enaven
förRiskenskattemässigt.enbart attbör intevinstsyftetoch vara

föreligga främstharavskrivningsrättenerhållerinte ansettsinvestorn
aktivförmedlarendärinvestorleasingden formvid somagerarav

slb-avtal.slutitinvestornochdenneoch där ettmellanhand
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så högtemellertid kraven intepraxisI satts som ovan an-synes
vinstsyftet. Näringsverksamhet hardå särskilt beträffandegetts,

gått underskottleasingverksamheten medföreligga trots attansetts
in i verksamhetenmotivet för investorndet avgörandeoch att

skattefördelar.vinnavarit att
RÅ mervärdesskatt,förhandsbesked angående1985 1:40,I pröva-

förelågverksamhet enligt GML vidyrkesmässigfrågandes part-om
tillpunkten 1 2 § GMLEnligt anvisningarnanerleasing. st. anses

skatte-yrkesmässig bl.a. inkomstenverksamheten när utgörsom
ellernäringsverksamhet enligt KL SIL.pliktig intäkt av

ñnansieringsföretag,sålde utrustning tilldatortillverkareEn ett som
i handels-till handelsbolag. Delägarnavidaresålde utrustningen ett

aktiebolag.utomståendemedbolaget ägde tillsammans part etten
leasingavtal,handelsbolaget upprättadesochMellan aktiebolaget ett

slutitAktiebolaget hade redanleasegivare.handelsbolagetmed som
hade inte förvärvatmed kund, L,leasingavtal utrust-ett menen

slutligelevererades från tillverkaren till denUtrustningenningen.
förvärvat utrustningen.handelsbolagetefter detleasetagaren, L, att

något överskott inteverksamhet inteHandelsbolagets ettomgav
Regeringsrätten fannkunde utnyttjas.investeringsavdragsärskilt att

enligtyrkesmässig verksamhet GML.bedrevhandelsbolaget

RÅ frågan investorn hadeoch IIref. 21 I rätt1992I attomvar
olikainventarier. devärdeminskningsavdrag på förvärvade Igöra

övergåtttill leasingobjektetäganderättenbedömdesinstanserna om
investorninventariernaleveranstill investorn, ägt rum, omavom

gällande lagfrågan dåbedrivit rörelse ochhakunde omanses
tillämplig.skattetlykt1980:865 varom

följande. tillverkade elekt-i I Investorn KOmständigheterna var
verksamheten mycket vinstgivande ochochriska om-varugnar

år förvärva-mkr. Underuppgick 1983 till 90sättningen sammaca
förmed-olika ñnansbolag,mkr fråninventarier för 48de K treca

lån frånfinansierades delsAnskaffningen änlarna. annangenom
förmedlarna lämnade kreditdelsförmedlarna, att en avgenom

begränsaddels mycketköpeskillingen ochmotsvarande genom en
till för-omedelbartInventarierna hyrdeskapital.insats utegetav

Slb-avtalet mellan K och S kom-leasingavtal.medlarna, genom
vilket S hade underoptionsavtal enligtpletterades med rätt attett

framgick, återköpa ochinteomständigheter,vissa närmaresom
före efterhyrestiden. Både och dennaunderförsälja inventarierna

inventarierna tredje enligtnyttjadesand lease backsale ettav man
med leasegivare. S bestäm-leasingavtal Ssedvanligt finansiellt som

avöverlåtelsen och hadeskulle omfattasinventarierde vilka som
överlåtelsenleasetagare. Aven efterhörande bytaKzsrätt utanatt

leasingavgifternatredje ochleasegivarestod S gentemot mansom
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Efter slb-transaktionen komfortsättningsvis till S.betalades även
andrahandsleasetagare. Tredjeståalltså tredje att mansomman

i målettill det saknasöverlåtelsen K,denuntierades upp-menom
i detalj utformad. I sambanddenuntiationhur dennagifter varom

tillinventarierna S. Leasing-överlåtelsen till K Kmed pantsatte
underskott främst härrördeför sig visadeverksamheten sedd som

värdeminskning på inventarier. Kostnaderna förföravdragfrån
leasingverksamheten de uppburnafinansieringen överstegav

överskott i den ordi-Underskottet kvittadesleasingavgifterna. mot
avvecklades cirka juniLeasingverksamhetenverksamheten.narie

1985.
med skillnadeni de denomständigheternaI II stort samma,var
endast förmed-handelsbolag, det förekominvestorn ettatt envar

betydligt högre, under-kapitalinsatsinvestornslare, eget varav
realisationsvinst, vidunder året uppkommenkvittadesskottet mot

och skyldighetutgång hade Sandrahandsleasingavtalens rätt att
slutligen förekom det utför-räkning ochinventarierna för Kzssälja

Enligt köpe-denuntiationen till tredjeuppgifterligare man.om
skicka denuntia-skulle säljaren och köparenavtalet utgemensamt

framgå inves-skulleandrahandsleasetagarnationsbrev till attvarav
förmedlaren i sinde hyrdesförvärvat objekten, turatttorn somav

leasingavtal mellan demenligtdem till underhyresmärmenhyrde ut
förmedlaren.och

inte skulle medgestill stöd för KSkattemyndigheten hävdade att
inventarierna inteäganderätten tilli första handavskrivning att

lånetransaktion ochutgjorteftersom avtalenövergått på K atten
till inventarierna intemed hänsynfall bordeavdrag i vägras attvart

förfoga demdennes möjlighettill K och överlevererats attatt var
leasingverksamhetenandra hand hävdadesbegränsad. Imycket att

i tredje handuppställda kraven ochför rörelseuppfyllde deinte att
skatteflykt.lagenmed stödunderskottsavdrag borde vägras motav

generalklausulen skatte-tillämplighetenBedömningen motavav
fannredovisningen. Länsrättenföljande utanförlämnas i detflykt

sådantill tredje förvärvatdenuntiationavtalet ochKatt mangenom
i och för sig kundevärdeminskningsavdraginventariernatillrätt att

denuntiationenhärvid Kförutsattemedges. Länsrätten att genom
min parentes.skydd Szs borgenärer,fått sakrättsligt mottorde ha

kundeverksamheten intefarmEmellertid Länsrätten ut-att anses
värdeminsknings-grund vägradesvarför K dennarörelse,göra

avdrag.
skulleleasingverksamhetenöverklagade och yrkadeK att anses

myndighetenSkattemyndigheten vidhöll detrörelse.utgöra som
fann kraven på rörelseKammarrätten,anfört i Länsrätten. attsom

Beträffande frågan ägande-uppfyllda, biföll Kzs besvär. omvar
det avtalenbl.a.övergång anförde Kammarrättenrättens att av

avsikt K skulle förvärvavaritframgick detklart attparternasatt
dessaförfoganderätteninventarierna,äganderätten till överattmen

redogjordehos S. Karmnarrrättenväsentligt skulle kvarstannaallti
jfr ochinnehåll och innebörd,olika avtalensdärefter för de ovan,
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konstaterade därefter bl.a. det i målet inte hade framkommitatt
något tydde på avtalen mellan K och S borde betraktasattsom som
skenavtal. fick därförDet enligt Kammarrätten avtalenantas att
civilrättsligt varit giltiga i enlighet med sitt innehåll. Det hänvisa-
des också till Regeringsrätten i RA ref.1989 62 I och II,att som
rörde bedömningen slb-transaktion, uttalat bl.a. att storav en
restriktivitet borde iakttas vid bedömningen huruvida den reellaav
och åsyftade innebörden avtalparterna änettav av var en annan
den avtalets utformning anvisade. Kammarrätten fann tillräck-att
liga skäl i detta fall vid taxeringen avtalen haftatt attanse en annan
innebörd förvärvatK äganderätten till inventariernaän inteatt
förelåg. Härefter framhöll Kammarrätten det för ägareatt att en ny
skall tillgodogöraha sig värdeminskningsavdragrätt utöveratt
förvärvet äganderätten till inventarierna krävs rådighetenattav

dessa överlämnats till honom vid bokslutstillfället. Någonöver
fysisk leverans inventarierna till K hade inte skett och inte hellerav
varit avsedd Inventarierna hade såväl vid tidenäga föratt rum.
avtalen på bokslutsdagen befunnit sig hos tredje Isom man. en
sådan situation kunde, framhöll Kammarrätten, emellertid över-ett
lämnande egendomen till köparen med underrättelseersättasav en
till tredje överlåtelsen denuntiation. måletI hademan om upp-

Szs leasingkunder hade underrättats inventariernagetts att attom
överlåtits till UppgiftenK. hade inte bestritts och fick godtas.
Denuntiationen skulle således det fysiska överlärn-ersättaanses
nandet inventarierna. i förevarandeAtt S fall i utsträckningstorav
behållit rådigheten inventarierna fick enligt Kammarrättenöver ses

följd iK omedelbar anslutning till förvärven hyrtatt utsom en av
inventarierna till S leasingavtal. En sådan slb-transaktiongenom
kunde enligt Kammarrättens mening inte medföra förloradeKatt

värdeminskningsavdrag inventarierna.rätten göraatt
fullföljdeI Regeringsrätten skattemyndigheterna sin talan och

yrkade K:s taxering skulle bestämmas i enlighet med länsrättensatt
åberopadesdom och grund K, bolaget, inte kunde haattsom anses

bedrivit rörelse. Regeringsrätten yttrade inledningsvis "måletatt
gäller bolaget varit berättigat till avdrag för värdeminskningom av
vissa inventarier i leasingverksarnhet. En grundläggande fråga är
därvid den bolaget bedrivna verksamheten rörelse iutgörom av

meningKL:s ...", och "mot bakgrund hur skattemyn-senare av
digheten sålunda utformat sin talan och den utredning före-som
bragts i målet saknar Regeringsrätten anledning utgå ifrån änannat

bolaget gjort civilrättsligt giltiga förvärv inventarierna ochatt attav
bolaget därför betrakta till dem". Regeringsrättenär ägareatt som
gjorde härefter bedömning kriterierna för rörelseen av om var
uppfyllda och anförde bl.a. det i målet inte gjorts gällandeatt att
verksamheten brustit frågai kravet varaktighet. Beträffandeom
kravet självständighet fann Regeringsrätten verksamheten inteatt
kunde ha ha bedrivits på uppdrag S och inte heller påanses av

varit osjålvständig. Angående vinststyftet anfördesätt Rege-annat
ringsrätten bl.a. enligt vad handlingarna utvisade talade mycketatt
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sig den tidsperiod de ilesingverksamheten sedd för underför att
med vinst. Vidareavtalen avsåg inte kunnat gåmålet företedda

praxis tämligen lågt.kravet på vinstsyfte ihänvisades till sattsatt
verksamheten typiskt brukarAvgörande har settansetts omvara

utomstående.och för tillhandagå Vidi förvärvssyftebedrivas att
beaktasdel borde enligt Regeringsrättenbedömningen i denna även

olika slag finansiell verksam-omfattning och karaktärden som av
näringslivet. väsentlig betydelsehade inom Avhet varnumera

mervärdesbeskattning fallRegeringsrätten inomvidare ansettatt av
RÅ 1991 ref.rörelse 85 1:40, RA 105. Motpartnerleasing utgöra

i leasingverk-anförda framstod K:sbakgrund det engagemangav
mening. omständig-förvärvsverksamhet i KL:s Densamheten som

in i denna verksamhetmotivet föravgörande Kheten det attatt
föranledde enligtvinna skattefördelar Rege-uppenbarligen varit att

RÅ varförbedömning jfr 85 1:40, Rege-interingsrätten annan
Regeringsrätten intebifall.länmade besvärenringsrätten utan var

farm leasingverksam-skiljaktiga ochTvå ledamöterenig. attvar
betraktas rörelse.inte kundeheten som

uttalande stödhävdats Regeringsrättensfrån vissa hållharDet att ger
inte uppställstill värdeminskningsavdragför köparensför det rättatt

enligtbör uppställaspå leverans. Det enda kravnågot krav som
överföringuppfattning köpeavtalet ägan-denna är attatt avanger en

emellantill köparen. Om köpetderätten ägt parterna ansesrum
äganderättsövergångenlevereras skulleinventariernafullgjort attutan

tillräcklig.emellanparterna vara
EnligtRegeringsrättens dom.inte denna bedömningdelarJag av

inte uttryckligen,inte, i fallmening har Regeringsrättenmin vart
hurleveranskrav. bakgrundtill frågan Mottagit ställning ett avom

endast frågan kriteri-utformade sin talan komSkattemyndigheten om
skatteflyktgeneralklausulentillämpningenpå rörelse och motaverna

för övrigt hänvisatprövning. Regeringsrätten hartill direkt ävenupp
detta.till

tredje harförvärvet befinner sig hosinventarier redan vidNär man
kanfysiska leveransen till köparendoktrinen den ersättasi ansetts att

till tredje köparenöverlåtelsen Förmed denuntiation attman.omen
inventarierna torde dåvärdeminskningsavdragskall få tillrätt

framgårså det dennaunderättelsen utformasförutsättas attattatt av
betrakta till godset ochfortsättningenköparen i är ägareatt som

säljarens omedelbaradet. Härigenomdärigenom disponerar äröver
övergått på köpa-avskuren och rådigheten harrådighet godsetöver

köparensskatterättslig praxis fastslagitsVisserligen har det i attren.
ellervarken nödvändigsäljarens borgenärerskydd ärmot en

köparen skall få tillförutsättning förtillräcklig rättatt
befinnergodset redan vid försäljningenvärdeminskningsavdrag. När
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emellertid någon fysisk leveranssig hos tredje till köparenärman
räkning inte möjlig.eller till tredje för köparens Leveranskravetman

på säljarens rådighet skall avskurenbygger och övergå påatt vara
RÅjfr ref. 45. typiska förköparen 1987 Det sakrättsligten

denuntiation just rådighetsavskärandeverksam detär momentet.
fall intagithar i refererade den ståndpunktenKammarrätten ovan

rådighetenfysiska leveransen och inventarierna, kanden överatt
denuntiation till tredje besittermed egendomen.ersättas man somen
kan därför ha sakrättsligt verksamKammarrätten avsett en

eftersom typiska för sådan dendenuntiation, det är äratten
dock tveksamt köparen irådighetsavskärande. Det synes vara om

skydd säljarens borgenärerovanstående fall erhållit mot genom
stod efter överlåtelsen leasegivare idenuntiationen. S även som

S uppbartill tredje andrahandsleasetagaren.förhållande ävenman,
leasingavgifterna, andrahandsleasetagaren torde varitfortsättningsvis

inventarierna till och i fall hadeoförhindrad lämna tillbaka S IIatt
skyldighet sälja objekten för räkning.och K:sS dessutom rätt att

i målet det tveksamtframgår omständigheterna SzsSåvitt är omav
för giltig denuntiation kanvarit tillräckligt avskurenrådighet att en

vilkethade K inventarierna tillha skett. Dessutom pantsattanses
underrättats tredje hade därförtredje ochtroligen även om, manman

alltid inventarierna tillhan hade lämnaanledning rättatt att utanta
Även förfogat leasingavgifterna ochS skulleS. överom

räkning, det tveksamt K åtnjuterinventarierna för K:s är om
Inventarierna nämligen tidigare tillhörtskydd. hade S.sakrättsligt

och vidare Håstad, Sakrätt 250 ff.Jfr avsnitt 4.6.1 se s.
i förevarande mål missbedömt de sakrätts-Huruvida Kammarrätten

enligt mening,svårt uttala sig och minliga spörsmålen är,är att om
betydelse. avgörandeunderordnad Det Kammarrättenäräven attav

krav på fysisk leveransutgått från det föreliggerha ettatt avsynes
rådighetsavskärandekan medinventarier, vilket dock ersättas en

försäljningen befinner sigredan viddenuntiation inventariernanär
hos tredje man.

leasing6.7 Cross border

mellan inom Sverigeingås inte endastFinansiella leasingavtal parter
skattskyldig i land.där demmellan äräven annatparterutan aven

ofta border leasing.internationell leasing benämnsSådan cross
naturligt inslag i många svenskaleasing i dagformDenna är ettav

förmånga formerverksamhet och användsföretags som en av
Den kaninvesteringfinansiering över gränserna. t.ex.avseav
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eller anläggningstillgångar ellerfinansiering import exportav av av
dotterbolag.investeringar i utländska

Självfallet den internationella leasingen i viss utsträckning,anpassas
affärstransaktioner,alla andra till den skattelagstiftningsom som

respektive land. Många gånger emellertid leasing-gäller i synes
konstruktion i väsentlig grad ha möjlighetenavtalens styrts attav

fördelar. då så utformadeuppnå skattemässiga Avtalen deär att
olikheter finns mellan skattereglerna i de länder därutnyttjar de som

i vissaavtalsparterna skattskyldiga. Bakgrunden länderär är att man
följer civilrättsliga, formellavid beskattningen i princip den ägande-

i andra länder låter ekonomiskt liggamedan synsätträtten, ettman
iför beskattningen. Som exempel på länder den försttill grund

Danmark, Finland,kan, Sverige,nämnda utöver nämnasgruppen
Italien och Storbritannien, och exempel på länder iFrankrike, som
återfinns Belgien, Holland, Tyskland, Luxemburg ochden senare

tillämpas vid beskattningendet ekonomiskaUSA. När synsättet görs
åtskillnad operationella och finansiella leasing-vanligendet en

operationella leasingavtal leasegivaren skatte-avtal. I somanses
Vissa finansiella leasingavtal betraktas däremotmässig ägare. som

således till leasingobjektet.och leasetagaren beskattasköp ägaresom
fördelning risker och förmånerAvgörande kriterier är parternas av

leasingavtalets längd, leasingobjektetsbakgrund bl.a.motsett av
och förekomst optioner. Om avtalen i allt väsentligtrestvärde av

följer medinnebär de risker och förmåner normalt ägandeatt ettsom
skattemässigöverförs på leasetagaren, kan denne seägareanses som

beträffande Tyskland, avsnitt 8.3.1. I regel förekommer dett.ex.
inte några nationella Skatteregler begränsar möjligheten till t.ex.som
avskrivning med hänvisning till den andre avtalspartenävenatt er-

avskrivning på objekt.håller samma
på ovanstående s.k. double dipping.Som exempel kan Omnärrmas

avskrivningsrätten följer den civilrättsliga äganderätten i lease-
land, den ekonomiska äganderätten i leasetagarens kangivarens men

leasingavtalet utformas så såväl leasegivaren leasetagarenatt som
betrakta i respektive land. Däri-skattemässigt blir ägareatt som

leasingobjekt.blir båda berättigade till avskrivning sammagenom
effekt uppnås och leasingtransaktion kan bedömasLika om en samma

hyresavtal i leasegivarens land, avbetalningsköp iett men somsom
form internationell hävstångsleasing,leasetagarens. En av som an-

japanskvänds vid flygplansleasing för double dip, s.k.göra äratt en
flygbolag, i Sverige, tecknar avtal medleveraged lease. Ett t.ex.

flygplan. leveransen överlåter flyg-tillverkaren leverans Föreavom
antecknas i luftfartsregistret till planet tillbolaget rätten ägareatt som

Flygbolaget ingår leasingavtal, i regel förenatjapansk investor. etten
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köpoption, med investorn flygplanetmed köper och erläggersom
till tillverkaren. Leasegivaren finansierarköpesumman köpet med en

kapital resterande del lånmindre del och från bank,eget genom en
s.k. defeasance-bank. Leasetagaren betalar samtliga framtida leasing-
avgifter, diskonterade till nuvärde, optionssumma i förskott tillsamt
banken, i sin till leasegivaren utbetalar leasingavgifterna vidtursom
respektive förfallodag. Transaktionen betraktas hyra i Japan ochsom

i Båda får avskrivningarköp Sverige. på flygplanet,görapartersom
för låneräntorna.och leasegivaren kan dessutom avdrag Sammagöra

flygbolaget erläggerskatteeffekter uppnås köpeskillingen tillom
och därefter, andra led i transaktionen, ingårflygbolaget ettsom

med den japanske investorn,överlåtelse- och leasingavtal dock utan
defeasanceförfarande. bli registreradFör rätten ägareatt som er-

till flygbolaget köpeskilling något överstigerlägger investorn en som
erlagt till tillverkaren. Flygbolagetflygbolagetden som ansessumma

tillverkaren medan investornköpt flygplanet betraktasha av som
de skattefördelarleasegivare i Genom uppnås minskasJapan. som

intefinansieringskostnaderna med betydande belopp, sällan med 10
anskaffningskostnad.planetsprocent av

Även den omvända situtationen kan förekomma, dvs. varkenatt
eller leasetagaren tillerkänns till avskrivning.leasegivaren Trans-rätt

bedöms hyra i leasetagarens land avbetal-aktionen som men som
får då fullt förningsköp i leasegivarens. Leasetagaren avdrag ut

medan leasegivaren beskattas förerlagda leasingavgifter, uppburna
till del deleasingavgifter endast den utgöra ränta.anses

positiva skatteeffekternaför sänkaDe parterna utrymme attger
leasingavgifterna, vilket också konkurrensfördel för lease-är en
givaren. Skatteeffekterna kan dessutom föras vidare i flera led, s.k.

dipping, andrahandsleasetagare föra intriple att t.ex. partsomgenom
skattemässigt betraktas tillfrån tredje land där denne ägaresom

således också blir berättigad till avskrivning.leasingobjektet, och

Mervärdesskatt8

mervärdesbeskattningen det, på vid in-Vid kan sättsamma som
komstbeskattningen, avgränsningsproblem mellan hyra ochuppstå

i avsnitt Vidarefrågor har tidigare behandlats 6.2.köp. Dessa är
för skattskyldighetens inträde.frågan leverans skett avgörandeom

mervärdesskatterättsligapraxis beträffande det leveransbegreppetViss
redovisats i avsnitt 6.5.2.har
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Inledning6.8. 1

1994:200, den skyldigEnligt mervärdesskattelagen NML, är att
skattskyldig, inom landet ibetala mervärdesskatt, yrkes-som en

tjänst,mässig verksamhet eller l kap. l § l ochlomsätter st.vara
ljfr §NML.med 3 kap. 12 § 1 st.

inträder har levererats, tjänstenSkattskyldigheten harnär varan
tjänsten har tagits i anspråktillhandahållits, eller uttagvaran genom

delvis dessförinnan erhållits förförskott helt eller beställdeller en
tjänst, kap. § skattskyldig tilleller l 3 NML. Den ärsom mer-vara

årsredovisningens alltidvärdesskatt skall oberoende storlek redo-av
Redovisning sker löpande för bestämda tids-visa och betala skatt.

redovisningsperioder. Redovisningsskyldighetenperioder, avseende
inträder enligt huvudregeln affärshändelsen i frågautgående skatt när

redovisningssed, dvs. i regel vid utfärdandeskall bokföras enligt god
Ävenfaktura, den s.k. faktureringsmetoden. avdrag för ingåendeav

förvärvetför den redovisningsperiod bör bokförasskatt sker när
redovisningssed, dvs. i regel vid mottagande fakturan.enligt god av
ingående skatt får således i princip för all ingåendeförAvdrag göras

erhållits förlevererats eller tjänst och vilkenskatt somvara som
mottagits, kap. 6 och 16 §§ NML. Faktureringsmetodenfaktura 13

förbehåll återtaganderättobligatorisk sålts med enligtär omom vara
1978:599 avbetalningsköp mellan näringsidkare mil.,lagen 13om

och 19 §§ NML.kap. 9
beräknas på beskattningsunderlag vidMervärdesskatten ett som,

omsättning ersättningen inklusive andrautgörsän uttag, avannan
mervärdesskatt. Med ersättning förstås det pris följerskatter än som

avtalet eller tjänsten och i priset inbegrips värdetvaranav om av
för skatter avgifterbytesvara, kompensation och och alla andra

kap. ochtillägg till priset 7 2 3 §§ NML.ränta,utom
inte situationer dåFöljande avsnitt omfattar konsument kund.ären

skattskyldig till mervärdesskattenskild konsument inte och fårEn är
avdrag för ingående skatt. Vissa konsekvenser häravinte be-göra

i kap.lyses 7.

jämförelse mellan avbetalningsköp och6.8.2 En

finansiell leasing

Avbetalningsköp

skatteplikt tillavbetalningsköp föreligger mervärdesskattVid om
avbetalningskontraktet mellan säljaren och köparen ellerupprättas
direkt mellan finansieringsföretaget och köparen. Om däremot
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ñnansieringsföretaget redan ingånget kontrakt mellanövertar ett
säljare och köpare har företaget förvärvat fordran. Försäljningen av

skattepliktig omsättning enligtvarufordran inte NML och dettaären
finansieringsföretaget inte har någon avdragsrättinnebär vid köpatt

får fulltfordringar. Avbetalningssäljaren betalt för sin fordran påav
vilken utgående skatt redan redovisad.är

finansieringsföretag, efter ha övertagit köpekontrakt,Om ett att ett
bör däremot återtagandet i principåtertar en vara ses som en om-

alltså förvärv Vidsättning Företaget gör ettav varan. av varan.
återtagande gäller särskilda bestämmelser reglering beskatt-om av

inskränkning avdragsrätt för ingåendeningsunderlag skattresp. av
frnansieringsföretaget säljare återtar efterärnär av varan resp. vara

från säljaren någonövertagit kontraktet eller dennehaatt annan som
överlåtit kontraktet på. Reglerna behandlas i avsnitt i sambandsenare

frågan finansiering mervärdesskatt.med om av
finansierasbelopp avbetalningsköp, och köpa-Det genom somsom

anskaffningsprisetskall betala, inklusive mervärdes-utgörs avren
i sin helhet redovisas omedelbartSkatten skall transaktio-skatt. när

Säljaren, i förekommande fall ñnansieringsföretaget,ägt rum.nen
utgåendealltså hela den skatten under den redovisnings-redovisar

och faktura utfärdats.period levererats Avbetalningsköpa-när varan
till avdrag för hela den ingående skatten under den redo-har rättren

visningsperiod skett och faktura mottagits. Beskattnings-leveransnär
försäljningspriset, dvs. framtida betal-värdet utgörs av summan av

exklusive vad krediten. fram tillningar Räntorutgör räntasom
säljarens synvinkel del produktionskostnaden,leveransen är ur en av

han själv har betala, och ingår därfördvs. i det be-ränta attsom
skattningsbara vederlaget. Räntor efter leveransen däremot denär

erläggaköparen har till säljaren, på lämnadränta räntaattsom som
kredit, och ingår inte i beskattningsvärdet.

kan erbjudaFinansieringen mervärdesskatten vissa problem ochav
särskilda regler gäller vid förvärv personbil, härom iav se senare
avsnitt.

Sammanfattningsvis således mervärdesskatt gång viderläggs en
konsumtionen sker successivtköp, även om av varan genom varans

förvärvetanvändning. Beskattningen sker i sin helhet vid säljarennär
levererat och faktura. Det belopp finansieras utgörsavsänt somvaran

anskaffningspriset inklusive skatt. I beskattningsvärdet ingår inteav
på krediten.räntan
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Finansiell leasing

mervärdesskatt.finansiering exklusiveleasing sker allVid finansiell
på leasingobjektetingående skatt belöperlyfter denLeasegivaren som

redovisas däremot i den taktUtgående skattmed inköpet.i samband
leasingavgifterna och skattenutförs ochsuccessivttjänsten somsom

har tillfaktureras leasetagaren. Leasetagarenleasingavgifterna rättpå
leasingavgifterna i den takt tjänstenpåför ingående skattavdrag som

personbil gällerVid leasingoch fakturortillhandahålls mottages. av
i avsnitt.vilka behandlassärskilda regler, senare

leasingobjekt innefattandefinansieringsföretag förvärvarOm ettett
för företaget förskattskyldighetleasingavtal uppkommerlöpandeett

lån tillfinansieringsföretaget lämnarOm däremothyrestjänsten. en
tillleasingavtalet, innebärandeisäkerhet rättenleasegivare mot

betalningsströmmen, uppkom-betalningleasingavgifterna, och tar ur
finansieringsföretaget.skattskyldighet föringenmer

leasingavgifterna. Sum-ersättningen,Beskattningsvärdet utgörs av
bas-erlägger underleasingavgifter leasetagarende somman av

räntekostnader, administra-ersättning förleasegivarenperioden ger
delavskrivning hela ellervinst medgerrisk ochtion, samt avav

leasing ingårVid finansiellanskaffningskostnad.leasingobjektets
hyrda iför denfinansieringskostnadernasåledes även varan

beskattningsvärdet.
leasegivarentakt medbeskattningen iSammanfattningsvis sker att

leasingavgifterna,tillhandahåller tjänsten. Beskattningensuccessivt av
finansierasbeloppuppskjuten. Detblir således utgörshyran, avsom

beskattningsvärdetmervärdesskatt. Iexklusiveanskaffningspriset
uthyrningen.förfinansieringskostnadernaingår

Jämförelse

fram-för mervärdesskatt kan,Redovisningsskyldigheten ovansom
transaktionförväsenligt olika tidpunktervidgått, inträda somen
transaktionjämfört medköp,varuleverans,behandlas somensom

tillhandhållande tjänst, hyra.successivtbehandlas ett av ensom
uppskjuts ochredovisningsskyldighet för uthyrningenLeasegivarens
i motsvarandeingående skatt förskjutsföravdragsrättleasetagarens

redovisningsskyldigheten ochavbetalningsköp hadeVidutsträckning.
omedelbar.varitavdragsrätten

vid finansi-beskattningenuppskjutnaden sålundahuruvidaFrågan
avbetal-jämfört medfördel förinnebärell leasing parternaen

förhållandetgenerellt Dettorde inte kunnaningsköp attett svar.ges
omedelbartleasingobjektet harförvärv rättleasegivaren vid attav

utgående skattdebiteringmedaningående skattlyfta avav
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leasingavgiften kan ske successivt under relativt lång period kan ge
leasegivaren konkurrensfördel. Kunden erlägger härmed mervär-en

Ådesskatten vid tidpunkt vid finansiell leasing. andra sidanen senare
finansieringskostnaderna för det leasadeingår objektet i be-även

skattningsvärdet. Vid nuvärdesberäkning skattebetalningarnaen av
detta innebära det inte föreligger någon väsentlig skillnadkan att

mellan alternativen för kunden.
skillnad mellan avbetalningsköp och finansiell leasing börEn som

finansieringenuppmärksammas mervärdesskatten. Som tidigareär av
problem vid finansielldetta inget leasing eftersom detutgörnämnts

finansieras anskaffningspriset exklusivebelopp utgörssom av mer-
utgående skatten redovisas i denvärdesskatt och den takt skatten på

leasingavgifterna betalas leasetagaren. Vid avbetalningsköp däre-av
belopp finansieras anskaffningsprisetdet inklusiveutgörsmot som av

lyftamervärdesskatt. Köparen kan normalt den ingående skattenav
deklarationen, förstförst i samband med dvs. ofta två månader efter

därför vanligt kreditgivaren finansierar mervärdes-köpet. Det är att
fram till dess köparen kan lyfta sin ingående skatt.skattebeloppet att

avbetalningsplanen läggs vid denna tidpunkt in betalningI mot-en
Vid avbetalningsköp finnssvarande skattebeloppet. inte något lag-

praktikenpå kontantinsats. I emellertid ofta sådankrav Itas ut.en
möjligenkontantinsats ligger belopp motsvarande skatten, jfrdenna

kap. 7.
Kreditgivaren kan finansiera mervärdesskatten, dettaäven men

risk för denne. Köparen får full avdragsrätt för in-innebär denen
skatten vid förvärvet. Om egendomen därefter återtages pågående

bristandeköparens betalning kommer kreditgivaren, integrund av
stå risken för det skattebortfall kan uppkomma detstaten, att som om

tillfallit köparen inte återtagande.avdrag kan korrigeras vid ettsom
följer kap. och 8 kap. 11 § NML. När skatt-Detta 7 6 § 2 st.av en

efterskyldig säljare, eller fmansieringsföretag, ha över-ett attsom
tagit köpekontrakt, med stöd ägarförbehåll återtar fårett av en vara
beskattningsunderlaget minskas med värdet den återtagna varanav
respektive får avdrag för ingående skatt hänför sig tillgöras som

värde. visasdetta Denna gäller dock endast det kan köpa-rätt attom
helt saknat till för ingående skatt vid sitt förvärv.avdrag Närrättren

återtagande från haft till avdrag för ingåendesker köpare rätten som
skall värderas exklusive Omskatt vid avräkningenvaran moms.

han dock redovisa utgående skattkreditgivaren realiserar skallvaran
något mervärde inte uppstår, 3 kap.på försäljningsvärdet, trots att

efter återtagande och försäljningNML. Om kreditgivaren24 § 3 st.
fordran och denna fordran går förloradfortfarande har köparenen

beskattningsunderlagetkreditgivaren minska med beloppethar rätt att
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Specialregleringen innebär3 NML.kap. 6 §kundförlusten, 7 st.av
avbetalningsförsäljning till skattskyldig köparevidkreditriskenatt en

inteförsäljning till köparevid äralltid något större änär somen
skattskyldig.

finansieraravbetalningsköpfinansieringsföretaget vid mervär-Om
skattebortfall vidför eventuelltsåledes riskenstår detdesskatten ett

skattskyldig tillvid förvärvetköparen äråtertagande omav vara
vid avbetal-inte finansierasmervärdesskattenOmmervärdesskatt.

för kunna denköparen,medföra göradettaningsköp kan attatt
behöverinnefattar momsbeloppet,säljareninbetalning tillförsta som

förhållanden kan möjligen ledainbetalningen. Dessalånefinansiera
utgående skatt påleasing, därfinansiellföredrartill parternaatt

tjänsten utförs. Omi den taktdebiterasleasingavgifterna ensom
hyresbetalningbristandegrundpå utgöråtertagesleasad t.ex.avvara

avtalsbrott inte längreleasegivaren förtillersättningleasetagarens
RÅ 1149.1974 A Ersätt-omsättningskattepliktigförvederlag

inte skall debi-utgående skattvarförskadeståndsningen är natur,av
för ingående skattmed avdragheller aktuelltdet inteDå blirteras.

för leasetagaren.

personbiloch hyra6.8.3 Köp av

beskattningSchablonmässig

omfattatstillkommervärdesskattreglerallt sedanPersonbilar har om
oftastbilarnahärtillAnledningen ävenärsärbestämrnelser. attav

verksamhet. Särskildaskattskyldigesdenbara iprivat och intenyttjas
för privat kon-avdragetdärför begränsarschablonregler finns som

sumtion.
personbilnyttjandeprivatschablonrnässigt beskattaFör att somav

föreligger enligtverksamhetskattskyldigsanläggningstillgång iutgör
anskaffningpåför ingående skattingen avdragsrätthuvudregeln av

föreligger full avdragsrättNML. Däremot15 § 1personbil, 8 kap.
§ NML.driftkostnaderna, 8 kap. 16 l 1påingående skattallför st.

in-för hälftenschablon avdragenligtförhyrs medgesbilenOm av
förut-gäller underleasingavgifterna. Dettapå hyran,skattgående

omfattning i verksam-ringaanvänds ipersonbilen änsättning att mer
Härmed enligtoch 2 NML.2kap. 16§ 18heten, st.st. avses

baraBestämmelsen innebär inteår.milanvisningar 300RSV:s per
andelalltid dra dennaocksåavdragsbegränsning rätt attutan avenen

i ringa omfatt-bilen användssåskatten äningåendeden snart merav
Även förfull avdragsrätt allharhyrestagareverksamheten.ning i en

för.självdriftkostnader hanpå deingående skatt svarar
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Avdragsrätten för ingående skatt på driftkostnader omfattar alla
kostnader detta slag. Avdragsrätten oberoendeär bilen heltav av om
eller delvis används i verksamheten och oberoende bilenav om
används privat. Som krav för avdragsrätten gäller förvärvad bilatt
skall inventarium i den skattskyldigesutgöra verksamhet, eller har
förhyrts för användning i denna på motsvarande och isätt motsvaran-
de omfattning.

Om förvärv eller förhyrning sker för verksamhet yrkes-som avser
mässig personbefordran, återförsäljning, uthyrning, Sjuktransporter
eller avlidna medges fullt föravdrag mervärdesskatt påtransporter av
förvärvspris respektive hyra. Ett eventuellt privat nyttjande uttags-
beskattas, 2 kap. 6§ l 2 NML. Från dessa fall bortses i detst.
följande.

Anledningen till de skilda avdragsreglerna vid köp respektive hyra
utgångspunkten åstadkomma i princip likaär mervärdes-att storen

skattebelastning hos den köper personbil hos densom en som som
hyr sådan. Det bör således i mervärdesskattehänseende i principen
inte föreligga någon skillnad mellan köp och hyra personbil. Nårav

schablonregel infördes för hyresfallen diskuteradesäven valeten av
nivå på det schablonmässiga avdraget för skatten på hyran. för-I
arbetena, prop. 1978/792141, f.,78 bl.a. hur reduk-att stors. sas
tionen avdraget borde självfallet berodde på vilket anskaff-av vara
ningspris och vilken beräkningarnaränta grundades på. Vidsom
fullserviceleasing ansågs reduktion avdraget med 50 procenten av ge

kvarvarandeskälig mervärdesskattebelastning. Skillnaden ien av-
dragshänseende mellan fullserviceleasing och finansiell leasing, där
reparation och underhåll bekostas den fordonet,hyr beräkna-av som

till mindredes 10 procentenheter. Mot bakgrund häravän ansågs det
ändamålsenligt tillämpa endast schablonregel för allmest att en

leasing fordon och denna bestämdes så högst 50att att procentav av
på leasingavgiften avdragsgillblev ingående skatt hos denmomsen

skattskyldige hyrestagaren.
Schablonregeln vid hyra alltså avsedd i mervärdesskatte-är att

hänseende kompensera för de finansieringskostnader driftkost-och
nader kan ingå i leasingavgiften. Vid köp medges inte någotsom
avdrag för den ingående på vederlaget. leasingavgiftenImomsen
ingår ersättning för värdeminskning, dvs. amorteringsdel, ochen

Det utgår på hela leasingavgiften medan vidränta. köp någonmoms
skatt inte debiteras på den finansieringen kostar. Genomränta som
schablonavdraget vid hyra sker kompensation för mervärdesskatte-en
belastningen på Vid köp medges fullt avdrag för skattenräntan. på
driftkostnaderna. Vid operationell leasing ingår i leasingavgiften även
kostnad för service underhåll föroch vilka kostnader det schablon-
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50-procentsavdraget. Leasetagarenför inommedges avdragmässigt
finansiell leasing. Handriftkostnader vidför allasjälvdäremotsvarar

samtidigtdriftkostnaderdessaför skattenavdragmedges fullt som
leasingavgifterna,påmedges för skattenmed 50avdrag procent

leasing.finansiellfördel medklarvilket är en

leasingavtalUpphörande av

går ochhyrestideninnanhyrestagarenkan lösashyresavtal utEtt av
belopphyrestagaren. Detäganderättmeddå förvärvasbilen somav

tillresterande hyra framkompensation förtill uthyrarenbetalas som
be-varmed bilen löses,beloppeventuellaoch detslut,hyrestidens

avdrag förför bilen ochanskaffningskostnad,ersättning,traktas som
enligt huvud-därför intemedgesbelopppå dessaingående skatt

regeln.
leasetagarenbestämmelseinnehållerleasingavtalMånga attomen

vidrestvärdeberäknadeerhåller bilensleasegivarenattgaranterar
hyrestidens slutmarknadsvärde vidbilensOmavtalstidens slut.
mellanskillnadeninbetalaskallleasetagarenrestvärdet ochunderstiger

debiterasMervärdesskatt skalltillkommande hyra.beloppdettautgör
skatten enligt dedraharoch leasetagaren rättpå beloppet att av

bilhyra. Skulle leasetagarenpåmervärdesskattgäller förregler som
beskattningsvärdet för bilensåbilenförvärva utgörssedan välja att

avdragsgill.huvudregeln intedå enligtSkattenmarknadsvärdet. ärav
inne-restvärdegarantinämndainnehållerLeasingavtal ovansom

kompensationerhålla närför leasetagarenoftaocksåhåller rätt atten
det beräknadeöverstigeravtalstidens slutvidmarknadsvärdebilens

till leasetagarenutbetalaskompensationsådanrestvärdet. En som
leasingavgifter.erlagdatidigarekrediteringbetraktas avsom en

minskas lease-därförskatt skall näringåendeavdragenTidigare
lease-debiterad skatt. Förvärvarmedkreditnotaställergivaren ut en

momssynpunktbeskattningsvärdetmåstefall bileni detta urtagaren
fallbilen.marknadsvärdet på Ihögredet annatutgöras voreavanses
lågtoch därmedleasingavgifter,högamöjligt ett rest-det att genom

del skattenförerhålla avdragavtalsperiodkortundervärde, avenen
160.Bohlins,anskaffningskostnadenpå s.

avtalsbrottgrundleasad bil återtagesOm anses, somaven
skadestånd, inteersättningleasetagarens utgöratidigare nämnts,

därför inteskallskattUtgåendeskattepliktig tjänst.vederlag för
aktuellt.blir inteingående skattavdrag förnågotochdebiteras
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7 Fördelar och nackdelar med
finansiell leasing

l Inledning

kapitelI detta inventeras de fördelar och nackdelar finansiellsom
leasing medför jämfört med näraliggande finansieringsformer. Detta

i förstasker hand avtalsparternas synvinkel i det avslutandeur men
avsnittet 7.7 i vidare perspektiv. Genomgångenäven ett tre-avser
partsleasing mellan näringsidkare avsnitt 7.6 behandlarutom som
fördelar och nackdelar med konsumentleasing. Internationell finansi-
ell leasing berörs inte särskilt.

Vad jämförs med finansiell leasing mellan näringsidkare ärsom
finansierat avbetalningsköp och kontantköp med lánemedel säkrade
med företagshypotek. finansieringsformerDessa innebär liksom
leasing finansiering egendomsanskaffning, därextern av en egen-
domen sådan fungerar finansiärens enda eller huvudsakligasom som
säkerhet och de leverantören, finansiären och anskaffarentre parterna
deltar. Avbetalningsköp, leasing eller lån säkerhet i företags-mot
hypotek ofta litet eller medelstort företagsär enda möjligheterett att
erhålla investeringskredit. Detta i sammanhanget centraltär eftersom
utredningens uppdrag främst leasingaffärer där leasetagarenavser
intar ställningunderlägsen i förhållande till leasegivaren.en

Framhållas bör den uppdelning å sidan leasetagarens ochatt av ena
å andra sidan leasegivarens för- och nackdelar nedan görs ärsom
schematisk och inte skall uppfattas så alla fördelar föratt parten

nackdelar för den andra. Ofta innebär fördelmotsvaras tvärtomav en
för i fall indirekt fördel för den andraävenparten vartena parten.en
Vad gäller för- och nackdelar direkt följdär tillämpligasom en av
rättsregler, dock fördel förutgör ofta motsvarandepartenen ena en
nackdel för den andra, låt den ekonomiska betydelsen häravattvara
sällan lika för bådaär stor parterna.

Vid diskussionen kontraktsrättsliga för- och nackdelar jämförsav
genomgående med leasingavtalens reglering och inte med detegen
resultat eventuellt kan uppnås efter leasetagaren fört talanattsom om
jämkning med stöd generalklausulen oskäliga avtalsvillkor.motav
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jämkningsådanpunkterkapitel vilkai dettahellerInte upprepas
avsnitt 4.4i ställetSeske.bör kunnatypiskt sett ovan.

leasetagarenFördelar för7.2

Vid leasingleasing.erhållas vidjinansieringsgrad kanhögreEn
ellerhandpenningkontantinsats,kravlagstadgatfinns inget

tillgängligpotentiellt ävendärmedFinansieringsformen ärliknande.
vidprincipfinns ifördel ävenlikviditet. Dennadåligmedföretagför

på kontantin-lagkravnågotheller finnsintedetavbetalningsköp, där
avbetalnings-vidkontantinsatsoftastdockpraktikenI uttassats. en

Påleasing.vidförstahyraförhöjdoftadetliksomköp, uttas en
leasingmellanskillnadavgörandealltså ingenföreliggerpunktdenna

avbetalningsköpvidkontantinsatsenavbetalningsköp,och även om
leasing.vidförstahyramotsvarandehögrenågot änregel ärsom

i förskott.skall den betalasförhöjd ellerförstahyran ärOavsett om
sällan frågasåledesblir detfinansieringhundraprocentigNågon om.

lease-innebärnormalt. Dettakrävssäkerheter attsärskilda2. Inga
säkerhetereventuelladisponeramöjligheterbehåller sina atttagaren

låg soliditetmedföretagKreditgivning tillbank.lån iför t.ex.
båda fallenIavbetalningsköp.viddockgäller ävenDettamöjliggörs.

s.k.investeringenobjekti detsäkerhetñnansiärensligger avsersom
Även i företags-säkerhetlånvidfinansiering.objektsbaserad mot

företagshypotekfrämstförutsattgälla,motsvarande atthypotek kan
krävsñnansieringsformernaVid allaupplâtits.tidigareinte tre

går i borgenfleraellerutsträckningi vissdessutom att personeren
förpliktelser.åtagnaför

synvinkel. Dettakontantkund leverantörensLeasetagaren är ur
påverkasintefrån leverantörengarantierochrabatterinnebär avatt

medfinansieratkontantköpföri ställetleasingväljerföretagetatt
avbetalningsköpet,fördockgällermedel. ävenDettalånade som

alltsåfårñnansbolag. Leverantörenfinansierasnormalt ettgenom
där.betaltkontant även

hellerstorleken. Inteoch tilltidenvarieraskan överBetalningarna4.
jämförtskillnadprincipiellnågondockföreliggerpunktpå denna

säkerhet.och lånavbetalningsköpmed mot

följerDettabeskattningen.vidavdragsgillleasingavgiften ärHela
förutsättningarunder vissakanochhyraklassasleasing geatt somav
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fördelar jämfört med lån och avbetalningsköp, där interäntan men
amorteringarna får dras Vid köp kan köparen visserligen ocksåav.

avskrivning på egendomen, full avskrivning kan längregöra tamen
Ävendirektavdrag. leasingavgifterna redovisnings-tid än om numera

periodiseras proportionellt leasingtiden,och skattemässigt måste över
leasingtid årleasetagaren vid avtal med kort t.ex.kan treen

han och skrivitsålunda få snabbare kostnadsavdrag än ägtom av
dock leasetagaren har så god likviditetegendomen. kräverDetta att

avgifter följer denhan förmår betala de höga med kortaatt som
avtalstiden.

"sälja" avskrivningsunderlag till leasegivaren.kan6. Leasetagaren
kan hända anskaffaren inteanskaffning dyrbara objekt harVid attav

inkomst fullt kunna utnyttjatillräckligt hög beskattningsbar för att ut
för objektet dåavskrivningsmöjligheterna. I stället köpa kan hanatt

utnyttja avskrivningar-leasegivare till fullo kanleasa det somav en
pris,Leasegivaren kan då erbjuda lägre varvid leasetagarenettna.

avskrivningarna. Vid investorleasingdraindirekt kan ärnytta av
avgörande skälet för affären.oftast detdetta

leasetagarens balansräkning.påverkar inte Detta7. Leasing är en
Balansräk-fördel med leasing särskilt för leasetagare.viktig stora

förändras inte leasing därför varkenningens nyckeltal attgenom
den framtida betalningsskyldigheten enligtleasingobjektet eller

redovisningsregler behöver i balansräk-nuvarande svenska tas upp
verksamhet framstår alltså mindreningen. Leasetagarens som

vad den i realiteten vilket kan fördelskuldsatt är, närän vara en
lån bättre intryck på aktiemarknaden.söker ochföretaget ettge

för företag beroende ligga i viss kredit-Särskilt är attsom av en
rating detta viktigt, eftersomvärdighetsklass vid internationell s.k. är

soliditet, vilken fårbaseras nyckeltal för bl.a. högreratingen ett
betalningsförpliktelserReellt borde företagetsvärde leasing.genom -

kreditgivare pånaturligtvis lika för de grundasväga oavsetttungt om
avtalsformerna borde ilåneavtal eller leasingavtal. Båda samma

till emissionerutsträckning också påverka möjligheterna och kurs-
tilluppgång. kreditgivare dock inte hänsynI dag lär ta samma

leasingavtal i låne- eller köpeavtal vidbetalningsförpliktelser i som
förlustrisk hos företag.bedömning förväntad avkastning ochsin av

kredit-kreditgivaren bedömerHuvudorsaken till detta torde attvara
från företagets årsredovisning och iblandvärdighet med utgångspunkt

inte känner till leasingavtalet.
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lånláneavtal kan hindra ochbefintligaNegativklausuler i nya
leasing härberor påinte leasing. Dettaavbetalningsköp ävenattmen

den ovillkor-vanligt hyresavtal ochgånger klassasmånga attettsom
innefattar ofta inteleasingåtagandebetalningsskyldighetliga ettsom

avbetalningsköp.vid lån ochskuldsättningenjämställs med

kompetens-budgetmässiga ellerkan gällamyndigheterstatligaFör
leasing. Också härvid köp intebegränsningar ärmässiga men

intevanliga hyresavtalen ochbland deleasing inordnatsgrunden att
anskaffning utrustning.för varaktigñnansieringsform avensom

Vid bådedras vid billeasing.ingående kandenHalva10. momsen av
normaltpersonbil får köparenavbetalningsköpochkontantköp av

någon del anskaffnings-mervärdesskattingåendeinte dra avav
i väsentlig omfatt-bilengällereller Dettakostnaden ävenräntan. om

motsvarande leasing-skattepliktig verksamhet. Iianvändsning ett
% ingående50 dendradäremotavtal får leasetagaren av mer-av

och räntedelen.både i amorterings-leasingavgiften,påvärdesskatten
delvisbilleasingen, vilken barafördel för uppvägsDetta är stor aven

påamorteringsdelenbara påleasing intevid utantas utatt momsen
punkt 19 nedan.leasingavgiften jfr 7.6.2hela

företagshypoteks-kostnaderna förslipperLeasetagaren11. uttag av
avbetalningsköparen.förnaturligtvisgällerbrev. Detta även

och hansför leasetagarenNackdelar7.3

borgenärer

förtid.eller lösa avtalet ihar inteLeasetagaren rätt sägaatt upp
fordon harVid restvärdeleasinghuvudregel.gällerDetta avsom

avtalet efter viss tidutsträckning avbrytavissileasetagaren rätt att
avbetalningsköpareersättning.särskild Enleasegivaren tar ututan att

helst betala skulden ochalltid ochemellertidkan enligt lag när som
skadeståndsskyldighet. Skullei förtidegendomenlösa utan egen-

avbetalningsköp såledesavtalstiden,underbehöva bytas ärdomen ut
juridisk synpunkt. Ileasing frånfinansiellalternativbättre änett

leasetagarendock ofta medgeleasegivaretillämpningen brukar att
i förtid.avtaletlöser

leasing-periodiserasmåste skattemässigtLeasingavgifterna över
till resultat-möjligheterleasing kaninnebär sämretiden. Detta att ge

variera avskriv-där köparen kanavbetalningsköp,reglering än
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ningarnas storlek och skattebelastningen inom bokföringslagens och
kommunalskattelagens ramar.

tveksamtDet leasetagaren har sakrättsligt skydd. Enär avbe-om
talnings- och kontantköpare tagit egendomen i sin besittning harsom
separationsrätt i säljarens konkurs vidoch utmätning hos denne. En

har inte separationsrätt och framgåttleasetagare avsnitt 4.7 ärsom av
påräknadet tveksamt han kan skyddad nyttjanderätt i dessaom en

fall. likaledes tveksamt leasetagarensDet bestårär rättom om
leasegivaren överlåter eller objektet förbehåll förpantsätter utan

gälla förvärvarendenna. Detta kan då respektive panthavarenäven
känner till eller borde känna till leasingavtalet. En avbetalnings-

riskerar motsvarande förlust sinköpare endast förvärvarenrättav om
uppfyller för regelrätt godtrosförvärv.kraven tillämpningenI lärett

sakrättsliga ställningleasetagarens osäkra dock sällan vållat problem.

blir4. Leasetagaren inte han betalat hela objektetsägare trots att
Utgångspunkten vid leasing leasegivarenvärde. såsom uthyrareär att

tillgodogöra sig objektetsoch har restvärde vid avtaletsägare rätt att
då redan kan ha fått fulltslut han betalt för objektet. Omtrots att

förlängnings-leasetagaren tillagts eller köprätt kan han visserligen
restvärdet fårdenna dra då betala ytterligare, lätnyttagenom av men

ofta lågt belopp. Har leasetagaren endast förlängningsrätt kanettvara
han inte realisera restvärdet försäljning, vilket klarärgenom en
nackdel jämfört med köp.

Vid hävning har leasetagaren normalt få5. inte eventuellträtt att ut
gäller enligtövervärde i objektet. Motsatsen lag vid avbetalningsköp

säkerhet.och lån mot

6. kan enligt leasingvillkoren gåLeasetagaren miste avtalet ochom
objektet vidredan obetydligt avtalsbrott. Många leasingavtal ger
leasegivaren hävnings- återtaganderätt vid varje försummelseoch av

Vid avbetalningsköp, inte lånleasetagaren. säkerhet, gällermotmen
särskilt kvalificeratenligt lag och väsentlighetskrav. tillämp-Iett

ningen lär den direkta betydelsen leasingvillkoret dock oftaav vara
liten. Annorlunda kan förhålla sig angående klausulensdet betydelse

påtryckningsmedel, jfr 7.4 punkt 6.som

mycket svårt för leasetagaren leasegivaren.:7. Det avgöraär att om
leasingavgift riktig. berordebitering Detta främst påär attav

avtalsräntan ofta inte känd för leasetagaren, varför blirdetär
vanskligt för denne kontrollera fakturerade avgiftsbelopp äratt om
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framgår klarare vilkenavbetalningsköplån ochVidavtalsenliga.
finansieringen.gäller förränta som

förhandlingsposition itypisktvid tvist sämreharLeasetagaren sett
Skälet tillavbetalningsköpare.leasegivarenförhållande till än en

rättsligaleasingavtaletsosäkerhetenalltframför status,detta är om
leasegivarenslagstiftningklargörandeavsaknaden samt attav

och på viktigaintressentillvaratar denneshandStandardavtal i första
avbetalnings-motsvarandeleasetagaren rätt änpunkter sämre enger

köpare.

objektetssigtillgodogörasvårtharborgenärer9. Leasetagarens att
borge-har köparensavbetalningsköpVidvärde.och leasingrättens

och lösaamorteringarsig köparenstillgodoräknarättnärer att
kan köparensAlternativtövervärde.realisationföregendomen av

avbetalningsplanen. Vidfullföljaochavtaletinträda ikonkursbo
påseendeförstafall vidistår borgenärernaleasing vart svagare.

avtal.stöd i Boetsobjektetlösahar ingenKonkursboet rätt utanatt
lika given.därmed inteuppfattaslagfäst ochinteinträdesrätt är som
och åter-hävnings-ovillkorligaalltidinnehållerLeasingavtalen

vid dom-klausulerskull, vilkakonkursförtagandeklausuler en
konkursboet.overksamrnaskullemåhändastolsprövning motanses

ovisssig in ioch rådsällan tiddockharBoet att processenge
till lease-objektetställaboethävningSkerhärom. är tvunget att
Ävenövervärde.någotfåkravförfogandegivarens utattutan om

svårt tilloftakonkursboethargällande accepta-inte atthävning görs
så längeförlängningsrätteninklusiveutnyttja leasingrättenprisbelt

medgivande.leasegivarensöverlåtasinte kandessa rätter utan -
förmögen-betalningar förvärvatsinasåledesharLeasetagaren genom

vidLägetborgenärer.svårtillgängliga för hanshetsfördelar ärsom
vid lånsituationmotsvarandemedjämförasockså motleasing kan

säkerhetsunderlagetdisponerakankonkursboetföretagshypotek, där
till säker-harverksamhetsöverlåtelse rättochdriftför fortsatt samt

tvingande lag.enligtövervärdehetens

leasegivarenförFördelar7.4

resultatregle-föravskrivningsreglernaanvändakanLeasegivaren
vidgäller intekoncernen. Dettaeller inombolagetdetring i egna

ovan.Jfr punkt 2köp. 7.3lånefinansieratavbetalningsköp eller
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Leasegivaren kan avskrivningarna räntefri skattekreditgenom
Detta gäller avtalet långvarigtnär är t.ex. 7 år ochstaten.av

avskrivningstiden kortare den ekonomiska livslängdenär än eller då
möjliga avskrivningenden i början leasingtiden denär större änav

faktiska värdeminskningen leasingavgiften reflekterar dennanär
värdeminskning och amorteringar för leasegivarensräntorsamt
upplåning. Leasegivaren kan avskrivningarna då få snabbaregenom
återbetalning kapital tidigt kan âterinvesteras. Skatte-satsatav som
krediten kan det möjligt för leasegivarengöra erbjuda lägreatt
räntekostnad vid motsvarande avbetalningsköp ellerän lån. Jfr 7.2
punkt 5 ovan.

Leasegivaren kan "sälja" avskrivningsunderlag till tredje man.
leasegivaren inte självKan utnyttja avskrivningarna till fullo, kan

värdet dessa realiseras sale and lease back eller investor-av genom
affärer. Jfr punkt7.2 6 ovan.

förblir4. Leasegivaren fått fullt betalt förägare anskaf-trots att
ningskostnaden. Innebörden härav leasegivaren harär tillrättatt
objektets restvärde vid avtalets ingetslut avtalats. Förannat attom
förvärva till restvärdet eller förlängning drarätten nyttagenom av
detta värde måste leasetagaren betala ytterligare, vilket leasegiva-ger

tillmöjlighet extraintäkt. Jfr 7.3 punkt 4 och 5 ovan.ren en

har bättre ställningLeasegivaren avbetalningssäljare5. vidän en
konkurs. Leasegivare och avbetalningssäljaremotpartens som

återtagandeförbehålluppställt kan under likvärdiga premisser göra
gällande separationsrätt i konkurs. Leasegivaren behövermotpartens
emellertid inte låta konkursboet få del objektets övervärde ochav
torde med utgångspunkt i rådande rättsregler normalt ha bättreen
förhandlingsposition konkursboet önskar dra avtalet jfrnär nytta av
7.3 punkt 9 Bryts avtalet på grund konkursenovan. kan lease-av
givaren bevaka full skada, medan avbetalningssäljaren enligt lag kan

ersättning negativakräva med endast det kontraktsintresset.

Leasegivaren har ha bättre möjligheter avbetalnings-änsagts en
säljare snabbt återta objektet. Denna synpunkt hävdas oftaatt av
företrädare för leasegivarna inte riktig juridiskt Förär sett.men
avbetalningsköp tillhandahåller avbetalningsköplagen speciella regler

förhandräckning inte gäller leasing. Reglerna avbetal-om som ger
fåningssäljare möjlighet beslut och verkställighet direkt hosatt

kronofogdemyndighet först behöva skaffa exekutionstitelutan att
utslag på utgivande egendomen.t.ex. dom eller Men vidävenav
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återtagivetvis i stället självavbetalningsköp kan finansiären egen-
kan privatgår med på det. Vägrardomen motpartenmotpartenom

lagligen ske, sig vid leasing eller avbe-återtagning däremot inte vare
Återtar föreliggerfmansiären ändå egendomentalningsköp. en

legalarubriceras självtäkt. Debesittningsrubbningolovlig som -
bättre vidåterta objektet såledesmöjligheterna äratt snarare av-

avsaknadLeasingvillkorensbetalningsköp vid leasing. väsent-än av
återtaganderätt kanovillkorligt stadgadeför hävning ochlighetskrav

påtryckningsmöjligheter ochleasegivaren bättre faktiskadock enge
Påpekasavbetalningssäljaren. kanförhandlingspositionstarkare än

leasegivaren återta objektetleasingvillkoren intedock rätt attatt ger
först hävts.avtaletänannat om

fritt höja vederlaget. DettamöjligheterharLeasegivaren större att
jfrinte känd för leasetagarenoftabl.a. på avtalsräntanberor äratt

leasegivarens många gångerkombination medpunkt I7.3 7 ovan.
honom goda möjligheterleasingavgiften, dettavida ändrarätt att ger

risk föravtalats nämnvärdavgiften vadhöja även utöver utanatt som
invändningar.âterkrav ellerupptäckt eller processbara

och säkerheten klararefinansiärens fordranSambandet mellan är
företagshypotek. Skillnadensäkerhet ivid lånvid leasing än mot

därför bättrevärde gårfordringens och säkerhetensmellan att
dock avbetalnings-fördel haroch följa Dennakalkylera ävenupp.

köpet.

omfattaslika lätt egendomLeasingobjekt försvinner inte9. somsom
kunnaföretagshypotek. Hypoteksunderlaget omsättasär avsett attav

förfogande leasing-löpande kredittid. Allti verksamheten under över
för leasetagaren.däremot förbjudetnyttjandeegendom ärutom

möjligen kan finans-avbetalningsköp,Motsvarande gäller vid men
något avhâllande.vid leasing uppfattasiärens äganderätt mera

leasegivarenförNackdelar7.5

restvärderisken. Med restvärderiskståri avtalLeasegivaren vissa
egendom värdeekonomiska risken medden ägaatt varsavses

leasingför-risk realiseras dåsnabbare beräknat. Dennasjunker än
ellergäller försäljninghållandet avslutas och det nyttatt genom

kalkyle-objektet leasegivarenfå det restvärdeleasingavtal ut som
står tydligen restvärderis-ingicks. Leasegivarenrade med avtaletnär

kalkylerat medhan huvudunder förutsättningken över ettatt
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restvärde, leasetagaren inte leasegivaren vidgaranterar attatt
försäljning eller leasingavtal vid avtalets slut erhåller det kalky-nytt
lerade restvärdet, leasegivaren inte har påkalla lease-rätt attatt att

eller förlängerköper egendomen avtalet till det kalkyleradetagaren
restvärdet och leasegivaren inte har till ersättning medrättatt

sådant förlängningrestvärdet köp eller inte kommer till stånd.om
framgått kapitel står2 leasetagaren emellertidSom rest-av ovan

värderisken vid restvärdeleasing lös egendom, såsom vid bil-av
Även vid fullvärdeleasing det mycket vanligtleasing. leasegiva-är att

försäkrar riskhos leasetagaren sig denna på någotmotren av nyss
stårangivna fall där så inte sker dock leasegivaren riskIsätt. en som

någon direkt motsvarighet vid avbetalningsköp låne-inte har och
Leasegivaren givetvis kompensation förfrnansierat köp. tar ut atten

fall.restvärderisken i dessa Ur leasetagarens synvinkel innebärbära
premie försäkrarhan hos leasegivaren sig dennadet att mot moten

risk.

har till speciell handräckning förLeasegivaren inte åter-2. rätt
objektet.tagande Se 7.4 punkt 6 ovan.närmareav

Särskilt konsumentleasing7.6 om

Fördelar för konsumenten7.6.1

krävs enligt lag. Vid konsumentkreditköp måstekontantinsatsIngen
enligt lag minst % egendomens kontantpriskreditgivaren 20utta av

kontantinsats. Under vissa tider har dessutom gällt särskildasom
kreditrestriktioner vid bilköp, med krav på till % kontantin-60upp

inte har till kontantinsatsenFör konsumenter ochsats. som pengar
återståendekan få lån leasing då den endainte kan vägen attvara

det vid leasing inte finns någotskaffa dyrare kapitalvaror, eftersom
dock knappast fördellagkrav kontantinsats. Detta kan ses som en

Avsaknaden krav kontantin-vidare konsumentperspektiv.i ett av
kreditvärdighet impuls-lockar lätt kunder med tveksam göraattsats

Risken dessa konsumenter inte kan fullföljaaffärer. är stor att senare
följer lågabetungande betalningsskyldighet med den ellerden som

avtalet i förtid skillnaden,obefintliga initialavgiften. Bryts är som
har betala, ofta mellan leasegivarens fordrankonsumenten storatt

kreditrisk leasegivaren i dessaoch objektets värde. Den stora tarsom
fär betalaborde medföra konsumenten högrefall ränta änatt armars.

ovanligt lease-Vid billeasing till konsument lär det attnumera vara
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förhöjd förstahyra. liggerinte kräver någon Som regel dockgivaren
lägre kontantinsatsema vid kreditköp.förstahyrorna än

förNackdelar konsumenten7.6.2

föreligger vidnackdelar för konsumenten leasingMånga de somav
låneñnansierat följermed kreditköp och kontantköp detjämfört attav

sådant fristående konsument-konsumentköp, kredit vid köp ochför
konsumentskyddsregler inte direktfinns särskildakrediter ärsom

Vid konsu-har någon motsvarighet vid leasing.tillämpliga på eller
vid leasingmentleasing råder således, på sätt nä-motsamma som

avtalsfrihet med- generell begränsning endast general-ringsidkare, av
avtalsvillkor. Vad detta kan innebära framgåroskäligaklausulen mot

avtalsvillkorslagen för konsumentför-Eftersomavsnitt 4.4 ovan.av
verksamhet, denna lag härinte gäller på finansbolagenshållanden är

Liksom för näringsidkaravtalennämnvärd betydelse.utan anges
angivandejuridiska nackdelarna för konsumentennedan de utan av

därför oskälighet normalt fåroskäliga eller ej, främstde är attom
för detta.först då den enskilde konsumenten talanbetydelse om

Övriga konsumentleasing beror främst pånackdelar med att
inomfördelar på alla punkter kan utnyttjas endastleasingens nästan

näringsverksamhet. Nackdelarna kan beskrivas enligtförramen
följande.

den sammanlagda finansie-inte skyldigLeasegivaren är att ange
kreditSådan skyldighet föreligger vid kreditköp ochringskostnaden.

nyttighet. Leasegivama brukar inte deni samband med angeannan
kostnaden.totala

ellerbehöver den effektiva avtals-Leasegivaren inte2. räntanange
finansierat belopp. i regel inte heller. Vidpå Dettaräntan görs

marknadsföringen, och i skriftligkonsumentkredit måste iräntan
effektiv årsränta.samband med avtalet,form i anges som en

leasingavgijften efter de grunderhar ändra3. Leasegivaren rätt att
leasingavtalet. Vid konsumentkredit måstehan valt föreskriva iatt

preciseras inomförutsättningarna för ränteändring i avtalet ochanges
ändringsgmnder lagen Ränteändrings-för deramarna som anger.

tillmåste dessutom tillämpas på konsumentensvillkor sättsamma
nackdel.förmån till hanssom

i punkt 3 innebär det vidförhållanden lDe attangettssom -
för förutse kostnaden föromöjligt konsumentenleasing är nästan att

ñnansieringsalter-jämförelser med kostnaden för andraavtalet, göra
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avgiftsdebiteringbedöma leasegivarens avtals-nativ och äratt om
Jfr punkt nedan.enlig. 8även

underrätta konsumenteninte skyldigLeasegivaren4. ränte-är att om
gäller vid konsumentkredit.avgiftsändring. Motsatsenoch

leasingavgiften gäller ii föregående punkterVad sagts omsom
med leasingñnansiering.mån andra avgifter i sambandmotsvarande

marknadsföring och avtal exklusiveiAlla priser vid leasing anges
Även avseendenför konsumenten i dedetta försvårar sommoms.

för-intrycket prisetoch kani punkt 3 äratt merage avangavs
många konsumenter intei realiteten eftersommånligt vad det är,än

mervärdesskattenhöghur är.vet

upplyses intemarknadsföring konsumentleasing inteVid7. attav
vid beskattningen. Seleasingavgzften avdragsgilldelnågon ärav

nedan.också punkt 18

svärgenomskädligt och svårbegripligt förLeasingformuläret oftaär
leasingfonnulär används konsumenterSammakonsumenten. mot som

Avtalsvillkorens presentation många gångernäringsidkare. ärmot
vad skall skeoklarheten torde gälla näroklar. Den största som

anvisnings- ochjfr i avsnitt 2.2.9 redovisadeleasingavtalet upphör
för detkonsumenten vid billeasingavräkningsvillkor. Att ansvarar

framgår många gånger endast indirekt ochrestvärdetkalkylerade
finstilta allmänna villkoren. Uttryck "rest-bland deundanskymt som

kan för framståoch restvärde" konsumentenvårde" "garanterat som
verkligheten betyder restskuld respektive konsu-förmåner, de inär

förstår därmeddenna. Konsumentenovillkorliga förmentens ansvar
främstleasingavtalet medför,ekonomiska bindninginte den attsom

värdeminskning han inteför objektetsstår risken ärhan trots att
gånger inte heller skillnadenmångatill det. Konsumentenägare vet

hur leasingleasingavtal han ingått ellermellan kreditköp och detett
från vanligt hyresavtal.skiljer sig ett

ställning trepartsförhällan-har vid leasing iKonsumenten sämre
överlåtelse eller pantsättning avtalet.efter leasegivarensden och av

leasingvillkoren inte gällandehar enligtKonsumenten rätt göraatt
dröjsmåloch krav på grund fel ochinvändningar änmot annanav

konsumentkreditköp,konsumentkrediter, särskiltVidleverantören.
motsvarandetämligen långtgående skydd ikonsumenten i lag ettges

kanbåde lånefmansierat kontantköp och kreditköpsituationer. Vid



med finansiell leasing266 och nackdelarFör- SOU 1994:120

konsumentköplagen dessutom i vissenligt utsträckningkonsumenten
näringsidkarepå grund fel i tidigare säljledrikta anspråk mot enav

överlåtit föreller tillverkaren vidare-leverantörent.ex. som varan
inte konsumenten någonförsäljning. Vid leasing har motsvarande rätt

alltid överlåter egendomen till mellanled,leverantören här etttrots att
leasegivaren.

avräkna konsumentens betalningLeasegivaren har10. rätt att av
denne. Vid konsumentkreditpå fordranleasingavgift motannan

förbud sådan avräkning.gäller uttryckligt motett

endast begränsad eller lösahar11. Konsumenten rätt sägaatt upp
all konsument-förtid jfr 7.3 punkt l ovan. Nästanleasingavtalet i

restvärdeleasing.billeasing eller Konsumentenleasing annanavser
viss utsträckning avbryta avtalet ochenligt villkoren här ihar rätt att

tid leasegivaren särskildegendomen efter visslösa ututan att tar
Vid konsumentkreditköp och konsu-kompensation för detta. annan

enligt alltid och helstdock konsumenten lagmentkredit kan när som
Vid avtal med rörlig får kreditgivarenskulden i förtid.betala ränta

anledning detta.någon ersättning medinte ta ut av

har sakrättsligt skydd.tveksamt leasetagaren Se12. Det är om
anslutning till konsument-detta 7.3 punkt 3 ovan. Inärmare om

tillkallats kommitté Dir.det nyligen haravtalen kan nämnas att en
fråganuppdrag bl.a. konsumentköpa-1993: 101 med överatt omse

Kommittén harskydd säljarens borgenärer. övervägaattmot omres
från den nuvarande huvudre-konsumentköp bördet vid göras avsteg
först dåborgenärsskyddet uppkommer egendomen kommit igeln, att

besittning, och i stället skydd redan avtalet.konsumentens genomge
tveksamt konsumenten har skyddleasing det i dagVid är om ens om

sin besittning.tagit objektet ihan

eller förhan betalarblir inte13. Konsumenten ägare trots att svarar
punktvärde. Se 7.3 4 ovan.hela objektets

ofta fåhävs har konsumenten inte14. Om avtalet rätt att ut eventu-
Jfr punktövervärde efter avräkning. 7.3 5 ovan.ellt

då avtaletpä "restskulden "kan kräva konsumenten15. Leasegivaren
flesta leasingavtal kräva konsu-kan i deavslutas. Leasegivaren att

kalkylerade och det faktiskaskillnaden mellan detbetalarmenten
får säljaren vid åter-konsumentkreditköpobjektet. Vidrestvärdet

mån denmotsvarande mellanskillnad itagande inte kräva änut annan
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säljaren full-väsentlig vanvård konsumenten. Kräverberor av
intekan skillnaden däremot utkrävas, dockgörelse avtalet genomav

egendomen.utmätning av

leasingvillkoren gå avtalet ochkan enligt miste16. Konsumenten om
obetydlig försummelse. Många leasingavtalobjektet redan vid ger

försummelsehävnings- och återtaganderätt vid varjeleasegivaren av
liksom vidVid och kreditköp konsument,kontant-konsumenten. av

förkonsumentkredit, gäller lagstadgade väsentlighetskravannan
förtidsbetalning vid allatill hävning ochrätt typermotpartens av

förbehållnatillämpning den vid leasingdirektkontraktsbrott. En av
pâtryckningsmedel för rättidigdock ovanlig. Somhävningsrätten är

punkt 6 och 7.4den ha betydelse. Jfr 7.3betalning torde större
punkt 6 ovan.

vidbetydligtleverantörenKonsumentens sämre17. rått årmot
kreditköp. beror på konsumentenvid finansierat Dettaleasing än att

gällande leasegivarenshänvisad tillleasingvid göra rättär motatt
Köpeavtalet står emel-köpeavtalet dem emellan.enligtleverantören

innebär bl.a. konsumentensnäringsidkare. Dettalertid mellan rättatt
påföljder vid felgällandereklamera och sämre änär avsevärtgöraatt

blir i de fallkonsumentköplagen. Situationen bättreföljervad som av
direkt garanti till konsumenten,ställtleverantören mot-ut menen

vidarekonsumentköpare alltid ochrättighet harsvarande utanen
lag.enligt

någon del leasing-har inte dra18. Konsumenten rätt att av av
intebeskattningen. Leasingavgift juridiskt hyra,avgiften vid är som

näringsverk-beskattningen kostnader ividfår dras änannat somav
nackdel med leasingväsentlig ekonomiskinnebärsamhet. Detta en
avdragsgill. Jfr föroch lån, därjämfört med kreditköp räntan är

näringsidkare 7.2 punkt ovan.5

amorteringsdelen på hela leasing-påinte bara19. Moms utantas ut
till skillnad frånvid leasing,avgiften. konsumentenDetta innebär att

finansieringskostnaderpå demervärdesskattvid köp, får betala även
Även fördetta leasing dyrareleasingavgiften.inbakade i görärsom

motsvarande köp. En leasetagaremedjämförtkonsumenten ett som
ingåendemöjlighet lyftagivetvis ingenkonsument harär att mer-

billeasingens del innebärleasingavgiften, vilket förpåvärdesskatt att
med leasing faller bort.viktigaste fördelarnadeen av
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nackdelar för leasegivarenFördelar och7.6.3

konsumentleasing i fördelarleasegivarenFör stort sett sammager
näringsidkare. Jämfört med konsumentkreditköp ochleasing motsom

slipper leasegivaren därtill de inskränkningarkonsumentkreditannan
konsument-följer konsumentköplagen ochrättigheterhans som avav

ekonomisknågon betydelse kankreditlagen. Om detta har större
leasingensakligt kan kort-tveksamt. Detdock görasettsomvara

nämligen möjligheten undgåattraktiv för konsumenten,siktigt att
leasegivarens kreditrisk ochkontantinsats, ökarpåkrav nämntssom

skulle kunna medförakreditvärdiga. Dettakunder intelockar ärsom
rejäl kontantinsats inte kommerkonsumentleasing attutanatt en

leasegivarnautsträckning. heller vinnernämnvärd Inteerbjudas i
skattemässigt för konsumenten.leasingnågot på är ogynnsamtatt

nackdelar för leverantörenFördelar och7.6.4

leasing sälja sina produkterinnebärFör leverantören väg motatten
förhållande till kunder saknarbetalning ikontant även som pengar.

kreditrestriktioner råder kanske inteDärtill kan leverantören när
försäljningen då upprätthållas.Med leasing kankreditköp.erbjuda

kontrakt till finansiärer kan vidarebilhandlare säljerNär t.ex. en
skillnaden mellanvinst påför handlarenfinnas möjlighet göraatt

marknadsräntan. kan också tänkasbilhandeln och Detinomräntan att
affärsmässigt skimmer, vilketharleasing för vissa konsumenter ett
sälja kreditköp jfrför leverantören Konsu-leasing lättare ängör att

1990/91:8. bristfälliga informationenDenmentverkets rapport om
bidrar tillinnebär och kostar för konsumentenleasing egentligenvad

betydelse. Ur leverantörens synvinkelfaktorer kan hasådana äratt
likvärdiga alternativ. Nackdelarna medleasingkreditköp och annars

sikt medföra problemkan dockför konsumentenleasing större
för leverantören.och risker

vidarenackdelar iFördelar och7.7 ett

perspektiv

Fördelar7.7. 1

särskilt smá- och medel-jinansieringskälla förviktigLeasing är en
erbjuda finansieringdet möjligtGenomföretag. göra attattstora

investera i anläggnings-inte kunnattill företagäven nyasom annars



F0"r- och nackdelarSOU 1994:120 med finansiell leasing 269

tillgångar, fyller leasingen viktig fmansieringsfunktion i synnerheten
för smâ- och medelstora företag.

2. Leasing främjar jinansieringsform industrins avsättningsom av
produkter.sina För leverantörer inom industrin innebär finansiell

leasing ytterligare möjlighet sälja sina produkter kontantatt moten
betalning, bl.a. till kunder de inte kunnat nå. Inomsom annars
industrin har leasing också visat sig fungera säljstöd för mångasom
kapitalvaror, varvid leverantörernas kunskaper, överblick och kon-
troll vad gäller andrahandsvärde, andrahandsmarknad och teknologisk
utveckling kunnat utnyttjas för bl.a. bättre kalkylering restvärde.av

Leasing kan öka kreditmarknadens effektivitet. mångfaldEn
ñnansieringsfonner ökar sannolikheten för allsidig bedömningen av
tänkbara projekt och för bärkraftiga projekt kan få finansiering.att
Leasing kan på så bidra till öka kreditmarknadenssätt effektivitet.att

kan förutsättningar4. Leasing för ökad ejfektivitet i ekonomin.ge
Leasingens funktioner enligt punkterna 1 3 kan innebära före-att-
tagandet vilket vid effektiv produktion också generellt ökargynnas,
effektiviteten i ekonomin. Genom främst små- och medelstoraatt
företag leasing kan erhålla finansiering, kan särskilt för-genom
delarna med småskalig produktion utnyttjas, vilket likaledes ger
förutsättningar för ökad samhällsekonomisk effektivitet.

kan möjliggöraLeasing flexibel och optimal hanteringen av
restvärderisk. sådana leasingavtalI där leasegivaren bär restvärde-
risken jfr 7.5 punkt 1 kan,ovan spridning på många olikagenom

objekt,leasetagare och lägre kostnad för denna risk uppnås änen om
den burits leasetagaren. Leasing dock potentiell frihetparternaav ger

placera och fördela restvärderisken på det de finner lämpligastsättatt
i varje enskild affär. flexibilitetDenna kan förutsättningar förge
ökad effektivitet i riskhanteringen.

7.7.2 Nackdelar

kan åtminstoneLeasing på kort sikt leda till minskade skatte-
intäkter för Finansiell leasing företag relativt möjlig-staten. storager
heter minska eller uppskjuta sin skattebelastning, liksomatt att
utjänma skillnader i beskattning företag med olika hög beskatt-av
ningsbar inkomst och med olika möjlighet utnyttja skatteavdragen.att
Utnyttjandet dessa möjligheter till skatteplanering kan naturligtvisav
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kort sikt.åtminstoneförskatteintäktertill mindreleda staten,
svenskt skatte-intesärskilt då leasetagaren årDetta accentueras

skatte-utländskt företag. Denellerkommunsubjekt, såsom stat,
beskattningen leasing kannuvarandedensubvention,mässiga avsom

skattein-till ökadelång sikt tänkas ledadockkaninnebära,sägas
leasingen,företagandetförde fördelarföljdtäkter somen avsom

härmed förhållersig. Hur detför medskattesubventionen,inklusive
säkerhet jfrmed något måttfastställagår dock knappastsig att av

finansiellkonsekvenserSamhällsekonomiskaBjuggren/Wijkander, av
50-62.särskiltleasing, s.

olönsam elleraffärsverksamhetrisken för ärökarLeasing2. att som
har denkonkurs. Ovanvidarebärkraft drivslångsiktigsaknar mot

leasegivare fram-ochför leasetagarefördelarleasingensfinansiella
leasing kan erhållaföretagframgår bl.a.hållits. Härav ettatt genom

finansierings-jämförbarafinansieringsgrad vidännågot högreen
normalt inteleasingobjektetsäkerhetersärskilda utöverformer, att

klassificeringenden generellaochredovisningsreglemakrävs, avatt
enligt leasing-betalningsskyldigheteninnebärhyraleasing ettattsom

lånfå ellermöjligheterföretagetsförsämrarnormalt inteavtal att nya
tillfrämstleasegivaren rättenochfinansiering att genomannan

insolvens.leasetagarensställning vidgodövervärde harobjektets en
harnormalt intehan rättnackdelarna för leasetagaren är attEn attav

förhållandenDessabetalningsskyldigheten.avtalet ochsig frånlösa
likvidi-med dåligför företagtillgängligleasing kaninnebär att vara
kapaci-saknarställa säkerhet,förmågasoliditet,låg attutantet, som

erhålla finans-inte kanoch såledeskreditelleratt tatet nyupp
leasing hafinansiären vidtordeSamtidigtiering sätt.annat en

marginalernågotoch kunna hasäkerhet störreeffektivareochbättre
nödvändigtvisdetfinansieringsforrnerjämförbaravid utan attän

betydaborde i sinför leasetagaren. Dettabli dyrare attbehöver tur
ifinansieringsformerandrajämförelse medileasingfinansiering

objek-bedömningleasegivarenspåutsträckning kan byggastörre av
på leasetagarensnågot mindrerestvärde ochberäknadedessochtet

kreditvärdighet.allmänna
undersökning ochviddetbakgrund kandennaMot attnoteras

leasing-framhållitskonkurserökade antaletkraftigtdetanalys attav
bidragande orsakvaritutsträckningvissexpansion imarknadens en

147 och58 981985:8Konkursutredningen SINDsärskiltse s.
ekono-bristandekapitalbrist ochdärsmå företag,Speciellt i164.

flertal falliharofta förekommer,kontrollplanering ochmisk ett
expansioner be-samband medsärskilt ikonstateraskunnat att man

vilketleasingavtal,formkostnader ifastamedrörelsenlastat stora av
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lett till akut brist på likvida medel och känslighet vid efterfråge-stor
ändringar. De och svårpåverkbara kostnaderna har medförtstora att
neddragning och anpassning verksamheten inte kunnat ske i tidav
och därmed orsakat företaget kommit på obestånd. Den högaatt
skuldsättning kan följa med leasingavtal lär vidare inte iettsom
tillräcklig grad uppmärksammas de mindre företagen, samtidigtav

förekomsten leasingavtal kan försvåra bedömningen före-som av av
ställning vid andra borgenärers kreditgivning och uppföljning.tagets

lär ha visat sigDet företagets soliditet ofta varit väsentligt lägreatt
vad borgenärerna haft anledning därförän delatt anta att storen av

tillgångarna leasats. Enligt Konkursutredningen har finansierings-nya
former skapat möjlighet dölja tidiga signaler obestånd, ochatt om
leasingmarknadens snabba utveckling har på olika påverkat möj-sätt
ligheten finansiera olönsam affärsverksamhet.att
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Civilrättslig reglering8 i några
andra länder

Danmark och Finland8.1 Norge,

i något nordiskt land finns särskild kontraktsrättslig lagstiftningInte
finansiellsikte enbart leasing. I anslutning till tvingandetarsom

kreditköp, andra kreditavtal eller pantavtal dock i vissregler om ges
utsträckning tilläggsbestämmelser utvidgar reglernas tillämp-som
ningsområde finansielltill leasing eller vissa formerävenatt avse

Vidare finns i norsk, dansk och finsk obeståndslagstiftningdärav.
avtalsförhållandentvingande regler gäldenärens tillärnp-ärom som

liga på leasingavtal. övrigt kan oskäliga leasingvillkor i samtligaI
nordiska länder lärrmas avseende eller jämkas med stödutan av

36§ i avtalslagarna, varvid reglerna för kreditköpfrämst utgör
viktiga riktpunkter. Nedan översikt regleringen ochöverges en

domstolarnas praxis.högsta

Norge1

kredittlgøp 1985 82 tvingande regler till kredit-I laven nrom ges
förmån. inteköpares Där gäller lagen både konsument-annat anges

kreditköp. Medkreditköp och andra kreditköp enligt 3 § förstaavses
avtal brukstycket hyra eller lösöre i reali-c även annat om av som

tjänar till avhändelsevederlag, det meningensäkra ärteten att ett om
skall bli till saken. Regeln innebäraägareatt mottagaren att ettanses

förutsätterformellt leasingavtal kreditköp endast avtaletär ett attom
skall Förekomsten köpoptionleasetagaren bli till objektet.ägare ärav

tillräckligt för detta. Eftersom i norska Standardavtalinte leasetagaren
för finansiell leasing sällan har sig eller plikträtt övertaattvare

innebär i aldrig blir bedömtobjektet, det leasing Norge nästanatt
kreditköp.som

l Norsk kjøpsret, 1991Se Norges Lover 1687-1987, Krüger, utg. s.
och Möller, Konkurs och kontrakt 443 och 50618, 424 433 samt s.

med hänvisningar.
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för vissa konsument-dessutom reglerkredittkjøpsloven29 §I ges
föreskrifter kon-meddelaEnligt dessa kan Kungenhyresavtal. om

avhändelse-till säkrarealiteten tjänarisumenthyresavtal ettattsom
ekonomiskaväsentliga fylleri detellervederlag, sammaannarssom

meningendet intekreditförsäljning, ärfunktion även attomsom
föreskrifternabli Ihabli ellerskall rätt ägare.hyrestagaren ägare att

bestämmelserkan det omges
laga domstolgodtainte i förväg kan änhyrestagarena att annan

sina elleringå förlikning åfullmakt vägnarlagstadgade,den attge
skiljeavtal,ingå

kreditköp,vidinformationsskyldighet såsomb
vid kredit-kontantinsatsminstaenligt reglernaförskottshyrac om

köp,
ochför hyrestagaren,uppsägningsrättd

avtalet harenligtdå hyrestagaren rättägarbyteuppgörelsen vide
saken.tillbli ägareatt

departementvederbörandeharbemyndigandedettastödMed av
och d.benligt punkterna a,1616föreskrifter 1986utfärdat nr

bemyndigan-föreskriften ordagrantBeträffande punkt a motsvarar
d hyrestaga-enligtuppsägningsrättFörekrifteni lagen.det gerom

varsel, förutsattmånadsmedavtalet attsägarätt av-att enuppren
Informationsplikten enligtmånader.minstitalsförhållandet trevarat

upplysaskriftligen skalluthyrarenföreskriftenenligtinnefattarb att
följande.om

hyresförhållandet skalllång tidHur1 vara.
föreskriften.uppsägningsrätt enligtHyrestagarens2

skall beta-och dehyresbeloppenenskilda närStorleken på de3
las.

vadeventuella tillägg, dvs.ochhyresbeloppalla4 Summan av
hyresförhållandet förintebetala. Gällerskalltotalthyrestagaren

ochalla hyresbeloppmåste upplysasbestämd tid, om summan av
hyrestid.för årstilläggeventuella ett

också bedriveruthyrarendock endastKontantpriset,5 om
hyresförhållandet gäller.sakförsäljning denreguljär somav

reglertill § 3-213-14panteloven §1980 2lovenI pant gesnr om
átertagandeför-kreditsäljaresdvs.försäljningspant,"salgspant"om

de i norskkodifieringregleringenhand innebärförstabehåll. I aven
återtagandeförbehålletsförprincipernautveckladeoch doktrinpraxis

stycketandrabegränsningar. § 3-22giltighet ochsakrättsliga pante-
hyresavtaltill reglernamotsvarighetföreskriverloven om :en
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kredittkjøpsloven. Som avtal försäljning och försäljningspantom
således hyresavtal eller liknande avtal i realiteten tjänar tillanses som

säkra avhändelsevederlag, detatt meningenett är hyrestagarenattom
skall bli efter haägare betalat visst antal hyrestenniner.att ett Men

det inte meningenäven hyrestagarenär skall bliatt ellerägare haom
bli skall flertaleträtt ägare, regler försäljningspantatt tillämpasom

på motsvarande finansiellFörsätt. leasing innebär det i huvudsak:

avtalet inte kan lösöre kan registreras i fastighetsbok,att avse som
skeppsregister, luftfartygsregister eller rättighetsregister,annat

Kungen föreskrifter kan undanta vissa objektatt ellergenom varu-
slag från lagregleringen, fastställa minsta beloppsgräns ochen

meddela de bestämmelser nödvändiga bl.a. förannars som anses
samordning med reglerna kredit- och avbetalningsköp,om

leasingobjektet inte får överlåtas eller handpantsättasatt lease-utan
givarens samtycke,

leasegivarens sakrättsskydd förutsätter leasingavtaletatt ingåsatt
samtidigt med leasingobjektet levereras tillsenast leasetagarenatt

och, vid konsumentleasing, avtalet skriftligtär eller, vidatt nä-
ringsidkarleasing, avtalet ogrundat uppehåll efter leveran-att utan

skriftligt bekräftas endera parten,sen av
leasegivarens sakrättsskydd till motorfordonatt registreratssom

enligt regler i vägtrañklagstiftningen förutsätteräven lease-att
givarens registreras på leasetagarensrätt blad i Lösöreregistret,

avtalet leasingobjektet, leasingtiden och leasingavgiften,att anger
leasegivaren, såvitt gäller leasing delar elleratt tillbehör tillav av

fast egendom eller huvudsak kan registreras i rättighets-en som
register, registrering har sakrättsskydd äldreutan rättigheter imot
egendomen,

leasegivaren, avseende sist angiven egendom, kanatt gällandegöra
sin till objekteträtt i god och frivilligt stiftademot trosenare
rättigheter i fastigheten och fastighetsägarens borgenärer endastmot

leasegivarens har sakrättsskyddrätt registreringom genom
blad i fastighetsboken,ägarens

leasegivarens till objektet fallerrätt leasingobjektetatt om samman-
fogas med fast egendom eller huvudsak på sådant sätten attamian

särskiljande skulle medföra oproportionerligaett kostnader eller
orimlig värdenedgâng, och

leasegivarens till objektet fallerrätt detatt bearbetningom genom
eller "pâkostning" har skett inte oväsentlig förändring objek-en av

karaktär eller värde efter det överlämnadestets till leasetagaren.att
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godkännas i leasetagarensi norskleasegivarens rättlär rättVidare
meningen,i denåtminstone"gjeldsforhandling"och attkonkurs

återtaganderättkreditsäljareslikställs medäganderättleasegivarens
insol-Vid leasetagarenspanteloven.3-22i §motsvarande sätt som

i sjundeavtalsförpliktelsergäldenärensövrigt reglernaiär omvens
dek-dekningsrettfordringshavernes1984 59lavenkapitlet omnr

avtalsförhållandetsföljerintetillämpliga,ningsloven annat avom
gäldsför-"bobehandling" främstVid all slags"egenart".särskilda -

frivillig gäldsord-förhandlinginriktaskanhandling som om en
lease-detinnebärkonkursochtvångsackordpå attellerning -

oberoendeleasingavtaletfullföljai ochinträdabo har rätt atttagarens
vid leasetagarenshävningsrättleasegivarenklausuler gersomav

ogrundatboetkrävaLeasegivaren kankonkurs. utanobestånd och att
och,inträdesrättutnyttja sinvilldetställning tilluppehåll omtar om

iskall erläggasbetalningsperiodenlöpandedenleasingavgiften för
Avtalsvillkorperiod.för dennasäkerhetställerboetefterskott, omatt

orimligt be-deåsidosättaskan ärsäkerhetställaskyldighet att om
boet blirinnebäravtaletinträder iboetför boet. Att atttungande

fordranLeasegivarensvillkor.avtaletsförpliktigat påochberättigat
inträder ellerboet inteOmmassafordran.leasingavgift blirpå en

leasingavtalet,hävaleasegivarenfårsagda,enligt detsäkerhetställer
skadeståndgällandedividendfordran göraobjektet ochåterkräva som

hävafår dessutomLeasegivarenkontraktsintresset.positivadetmed
bobehandlingen begåttföreleasetagarenvillkor,avtaladeenligt om

insolvens. Motsats-hanssamband meddirektharinteavtalsbrott som
öppnandebobehandlingensefterleasegivarendetvis innebär att

betalnings-grund leasetagarensavtaletfår hävanormalt inte av
dessförinnan.dröjsmål

har boet idekningslovenkapitletsjundeiytterligare reglerEnligt
avtaletavtal. Omi gäldenärensinträdepartiellttill s.k.fallvissa rätt
inträdasålunda krävakan boetdelvis uppfyllt,boöppningen attvid är

dåvidkommande,delensouppfyllda motpartensför denbara utom
på grundellerodelbarenligt avtaletprestation ärgäldenärenseller av

betraktasdelarna börenskildademellansammanhanget som en
blirgäldenären,tillprestationfortlöpandeavtaletGällerenhet. en
förvederlagetbetalaskyldigtalltid barainträdesittboet attgenom

skallreglerOm dessamassafordran.boöppningenfråntiden som
Visserligenosäkert.dockleasingfinansiellpå ärtillämpas anses

fortlöpan-för nyttjandeegendomupplåtandekontinuerligt envaraav
finansiell leasingvidmening,regelssistnämndaprestation ide men

objektets kon-påochamorteringfrämst räntavederlagetbestår av
nyttjandeobjektetsersättning förmeningegentliginte itantpris och

leasingavtalfinansiellthävdasdärförkanviss tid. Detunder att ett
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måste odelbart på pantavtal eller kredit-sätt ett ettanses samma som
Åköp. andra sidan finansiell leasing utgångspunktutgör som en

form nyttjanderättsavtal. leasingenHur skall i dettaav ses samman-
hang inte avgjorts i rättspraxis eller klart i lagmotiven.angettssynes

boetHar in i gäldenärens avtal kan det,trätt avtalets regleroavsett
uppsägning, avtalet med sedvanligt eller,säga ingenom upp om

sedvana föreligger, månaders varsel. Förlust lidertre motpartensom
förtidadet avbrytandet kan han kräva dock endastersatt,genom som

Ävendividendfordran. denna regels tillämplighet finansiell leasing
torde kunna ifrågasättas med hänsyn till leasingens "egenart" som
fmansieringsform.

Nyttjanderätt inklusive leasing lös får enligt oskrivnaav egenom
sakrättsliga regler skydd upplåtarens borgenärer ochmot mot ny

nyttjaren objektet i sin besittning. objektetägare Haratt targenom
inte traderats kan nyttjanderätten falla objektet i sinägare tarom ny
besittning i god nyttjanderätten. Det omstritt nyttjarenärtro om om
i denna situation har borgenärsskydd. Vidare skall regler-noteras att

i sjunde kapitlet dekningsloven i princip tillämpliga också vidärna
bobehandling hos uthyrare detta har liten betydelse vidattmen
finansiell eftersomleasing, leasegivaren inte har några nämnvärda
positiva förpliktelser fullgöra efter han betalat leverantören.att att

blirViktig därför endast frågan leasetagaren uppnått sakrätts-om
skydd.

Från norska föreliggerHøyesterett slutligen följande avtalsrättsliga
prejudikat, leasegivarens för missförståndrör och kom-som ansvar
plikationer då vidhan avtalets ingående uteslutandeuppträtt genom
leverantören.

mindreRt 1992 295. En maskinentreprenör LT hade meds. en
maskinfirma ingått avtalL hyra dumper för månad iom av en en

Dumpern skulle användas till någraLT avslutandetaget. av
arbeten. L initierade också finansbolaget LG med LT ingickatt ett
60-månaders leasingavtal för dumper, L upplysteutan attsamma
LG det första leasingavtalet,avtalet. utfärdatI påom som var

trycktaLG:s formulär, något muntligt eller skriftligtattangavs
sidoavtal inte ingåtts mellan och ändringar skulle in-parterna att
föras på kontraktsexemplaren och undertecknas båda förparterav

giltiga. betalade hyra till enligtLT L korttidsavtaletatt vara men
ansåg sig inte bunden leasingavtalet och betalade inga avgifterav
till LG. Efter någon månad återlämnades dumpern till där denL,
befann sig gick i konkurs. Dumpern hämtadesL hos boet ochnär
såldes för LG:s räkning, varefter avräkning skedde och LG krävde

på halvLT miljon kr. LT bestred kravet och gjorde förstaica en
hand gällande blivithan aldrig bunden leasingavtalet.att av
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ingåendevid avtalens LTomständigheternaDe närmare attvar
köp dumpern,fått förfrågningarförsäljare hos L menom avav en

långsiktig användningtrodde sig kunna fåinteeftersom LT av
småning-vilketkorttidsförhyrning, Lhan sig förhördedenna om

måste enligtfinansieringen ordnad" LT"fåaccepterade. För attom
Efterdel papper" från LG."undertecknadock förstförsäljaren en

kontraktmedförandesförsäljaren LTvecka uppsöktenågon ett om
leasingkontrakt,ifylltmånad iförhyra dumpern taget, ett enenav

leveransbevis.leasingñnansiering och Ianbud ettaccept omav
leasingavtalet pånoteradesförsäljarenmellan LT ochsamtal att var

iför månad För-avsåg hyramånader, medan LT60 taget.att en
leasingavtalethögtidligt påskulle sådå LT intesäljaren atttaattsa

månadför iskulle hyraeftersom LT barapå så lång tid,stod en
leasingavtalet för detunderändå måste skrivaLT attatttaget, men

Försäljarenkorttidsförhyrningen.sig medskulle ordna uppgav
leasingavgiften LT intebetalningen närockså skulleL övertaatt av

under korttids-Därefter skrev LTönskade hyra dumpern.längre
han fick sigleasingdokumentdärefter deochhyresavtalet tre som
fakturor påsärskilt Deigenom demförelagda, utan att noga. -

ansåg LT ovid-fick från LGsedermeraleasingavgift LT varasom
sig bara ha kort-han uppfattatdel, eftersomkommande för hans

frånalla fakturorkastade följaktligendumpern L. LTtidsförhyrt av
blivithade LTåterlämnatsmånader efter dumpernNågraLG. att

handå förklaratför hadeLG. LTuppringd attrepresentantenav
hänvisat tillefter behov,månad iföravtalat hyrabara tagetenom

försäljaren hostill L.telefonnumretmed ochkontraktet L uppgett
huvud-direktören vid LzsLG sedanLeasingavtalet utställdes av

med LG ochtagit kontaktkorthyresavtalet,kontor, nämnautan att
utfärdandeochdumpern bettleasingfinansieringanmodat avomav

kreditupplysning påEfterleasetagare.medleasingavtal LTett som
avtals-pris hade LGdumperns upprättatinformationochLT om

LGtill L.plus tilläggsdokumentenoch skickat demformulär tog
information leasing-någonkontakt med LT, ochdirektingen om

tillställ-avtalsformulärenleasingvillkorenförhållandet eller utöver
efter hainte heller visat LTmålet ansågsinte LT. Ides attatt
återfåtttill LGleasingavtaletochundertecknat ettreturnerat

underskrift. LGLG:savskrift avtalet medellerexemplar aven
leasingavtalet ochsedanför dumpernköpeskillingenbetalade L

till LG.underskrift Lmedtilläggsdokumenten LT:s returneratsav
betalnings-fri frånfann LTdomare iSamtliga fem Høyesterett

blivit bundenansåg LTmajoritet domareskyldighet. En atttreom
förhålla sigförlorat sinleasingavtalet LG rätt attatt genommenav

LG fått kännedomtelefonsamtal därår efter detpassiv i nästan ett
minoriteteniavtalsförhållandet. två domarnapå DeLT:s synom

undertecknats LT underleasingavtalet hadeansåg däremot att av
kunde bundenhan intemedfördeomständigheter att anses avsom

alls blivitfrågan LTsammanhangunderskrift. I dettasin är om
skälenprincipiellt intressanta. Härleasingavtalet denbunden varav

följande.i huvudsak
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Majoriteten: Förfaringssättet överlåta leverantörenatt att
inhämta leasingkundens underskrift på leasingavtalet intevar ovan-
ligt, och utbetaladeLG köpeskillingen till L i förlitan på det rätts-
förhållande det undertecknade leasingavtalet utvisade. LGsom
inrättade sig således härefter. Undertecknandet leasingavtaletav
framställdes vidare för LT så det nödvändigt för fåatt attvar
tillgång till dumpern, och fickLT efterhand flera fakturor från LG

visade LG:s uppfattning det ingåtts leasingavtal.att att ettsom var
Att LT eventuellt inte mottagit någon uttrycklig från LGaccept
kunde under dessa förhållanden inte avgörande. Någon brist ivara
själva avtalsmekanismen förelåg alltså inte. LT hade visserligen
ingen avsikt förplikta sig LG, detta varken stodatt ellermot men
borde ha stått klart för LG. kundeLT inte heller befrias från av-
talet enligt 30, 33 eller 36 § avtalslagen. Visserligen kunde inte
uteslutas det i situation, där leasingbolag överlåtitatt avtals-etten
mekanismen med kunden till leverantören, efter omständigheterna
kunde bli tal låta leasingbolaget bära risken för missförståndattom
vid avtalsslutet. Men i det förevarande fallet hade LT skrivit under

dokument klart och tydligt framstod leasingavtalett ettsom som
mellan honom och LG. Avtalsformuläret hade därtill fyllts i såvitt
gällde löptiden och den månatliga leasingavgiften. Dokumentet var
efter sitt innehåll förägnat LG bindandeatt presenteras ettsom
avtal, vilket LT måste haft svårt undgå förstå. När skrevLTatt att

dokumentet, det inte hade någon förankring i vad hantrots att
uppfattade det verkliga rättsförhållandet, gjorde han det därförvara

han stödde sig uttalanden från L:s under-att representant attom
skriften inte hade någon betydelse för LT:s förpliktelse. LT tog
alltså risken uttalandet lita på, och det majoritetenatt att syntesvar
inte rimligt konsekvensernalåta detta bäras LG,attvara av av som
i god inrättat sig efter dokumentet. Ett går påsynsätttro ut attsom
identifiera LG med L vidare inte så träffande situation därvar en

ledning fördelarL:s sökt vinna L föra både LG ochattgenom
bakom ljusetLT och där LT klart oaktsamt bidragit till L:s rätts-

stridiga beteende LG. Av de fakturor och påminnelser LTmot som
från LG borde LT därtill, bakgrund det leasingavtalmottag mot av

han undertecknat, ha förstått LG handlat utifrån uppfattningenatt
det förelåg bindande avtal. LT:s passivitet bidrog dåatt enligtett

majoriteten till han borde bunden. Aven LTatt anses om var en
liten näringsidkare erfarenhet leasingavtal, kunde han inteutan av
uppträda på så föga affärsmässigt i avtalsförhållandeett sätt ett utan

det måste få konsekvenser i förhållande till iatt godmotparten
tro.

Minoriteten: Omståndigheterna före och vid LT:s undertecknande
leasingdokumenten refererades först ingående och det poängtera-av

des, frågan leasing dumpern inte vid något tillfälleatt tagitsom av
LT. Det underströks LG själv huvudöver inteatt tagetupp av

LT, informeratuppträtt LT eller väglett LT och LG intemot att
kunnat visa han återsänt något undertecknat kontraktsexemplaratt
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uppträdaLTvalthållethelt ochsåledeshade motLG atttill LT.
svikligt intepå Ltydde uppträttMyckettredje L. attman,genom

ställaskunde dåFråganLT.mycketlikaLG motbara omutanmot
Därvidhandlande.risken L:sbärastodLTeller närmastLG att av

intefullmäktigställninghaftinteförst Lframhölls menatt av
uppdraghaft idäremothadebud. Lendastheller uppträtt ettsom

under-dennesoch inhämtaför LTavtalsdokumentenframläggaatt
dettaNäravtalsmekanismen.självaisåledesdeltogskrift. L var

uppdragsgivarensigtänkaminoriteten,enligt attkundefallet man,
densåmedhjälparen Lmedidentifieradbli atttålafickLG att
LGkunde åberopastillskyldigsig motgjortLoredlighet som

docklämnades öppetogiltighetsregler. Detavtalsrättsligaenligt om
anlägganaturligtansågsställetmöjligt. I attdetta syn-meravar

sakförhållandenabeskrivnadebakgrundLGpunkten, motatt av
Näroredlighet LT:änL:sverkningarnabärastod närmare att av

ellermarknadsföringsinifall,i dettasåsomnäringsidkare,en
mellamnänsjälvständigasiganvändaväljerförsäljning somatt av

"uregelmessigheter" kanrisk förhanlöpermedhjälpare, atten
minstgällde inteDettakunderna.medavtalsförhällandetinträffa i

okom-inte heltfinansiella tjänstermarknadsförs ärdetnär avsom
"uregelmessig-Sådanaleasingñnansiering.såsomplicerad natur,

behandlingsrutineretablerasdetmotverkaskanheter" attgenom
sidorbådaordningochklarhetskapaägnade avär attsom

till LTförhållandeLG ihademinoritetenEnligtavtalsförhållandet.
förrimlig säkerhetleasingsaken sättbehandlatinte ett gavsom
hadärför intebordeLGuppstå.kunde kommaintetvist attatt

oakt-LThade uppträttVisserligen ävenavtalet.enligtvunnit rätt
påavtalsdokumentenundertecknaklandervärtoch attsamt genom

maskinentreprenadrörelselitendrevLTgjorde. Menhandet sätt en
tidigareoch hademaskinerantallitetochanställdafånågramed ett

förskuldleasingñnansiering. LT:smedbefattningnågonhaftinte
målet.ibakgrundenidärförkomuppkommittvistatt

svenska HögstaÖvervägandena medjämförasrättsfall kani detta
596,1986NJAkonsumentfalletiuttalandendomstolens soms.

4.4.6avsnittibehandlats ovan.

Danmarkz8.1.2

allaförreglerkreditaftaler typer3981990laven avI gesomnr
ägarförbe-inklusive köpkreditköpdäribland motkonsumentkrediter,

tillämplighetmotsvarandeköp harsådanaförreglernahâll. Vissa av

ff,8009och78511991udg.Bind 12.Lovsamling, 7.2 Se Karnovs s.
kontraktochKonkursMöller,90leasingFinansiell s.Millqvist, samts.

hänvisningar.med506och433
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kreditaftalslovenstycketandraEnligt 6 §köp.näringsidkarespå
betecknatsavtalocksåägarförbehållköp ettmot somsomanses

förvederlagframträderövrigtbetalningen idärhyresavtal, eller som
meningen"have"mådet att mot-saken,bruk vaeretantagesomav

hade sinaregelden. Dennatillbliskallsaken ägaretagaren av
af-årsoch 1954kreditkøbslov1982 årsiföregångaredirekta

gränsdragningenangåendehøjesteretspraxisAllbetalingslov. avser
ha betydelsevilket kanafbetalingsloven,enligtnäringsidkaravtal

efterträdarefrån sina ävenskillnadtillafbetalingslovendärför att --
kontantinsats.minstavisskravföreskrevnäringsidkaravtalför

nämligeningripande,uppfylltsintekrav attdettaFöljden att varav
haDettatredjeverkanägarförbehållet motutan ansesman.var

leasingför-kommersiellabedömning irestriktivatill denbidragit rent
finnsavgörandenFöljandepraxis.Højesteretspräglarhållanden som

redovisa.att

entreprenadmaskiner hadeAvtal hyra1973.173H.UfR avom
täckaberäknadtotala hyranår. Denför attingåtts tre var

hyreskontraktenkostnader. Iochvärde plus räntormaskinernas
skulleeller vadmaskinernatilläganderättennämndes inget somom

hyrestaga-gickhyrestiden löpteslut. Innanhyrestidensvid utgälla
separationsrätt. Kon-gällandegjordevari uthyrareni konkurs,ren

avbetal-åberopandeunderseparationbestred attkursboet av
diskussionerföregåttsHyresavtalen hadeförelåg.ningsköp omav

betalaha rådsig inteförklarathade atthyrestagarenköp men
muntligen avtalathävdadeBoetkontantinsatserna. att parterna om

maskinernaäganderättmedha övertaskulle rätthyrestagaren attatt
domarefyrai Højesteretmajoritetslut. Enhyrestidensvidsenast -

hyres-varitpartsavsikteninte bevisatansåg det atttre attmot
förberäkningssättetframhöllsDetbliskulle ägare. atttagaren

och värdepå maskinernasmed tankerimligtkunde typhyran vara
leasing iochosedvanligt vid hyraellerobekanthelleroch inte

förberäkningsgrundernatillMed hänsynentreprenadbranschen.
kommaavseendeni mångavisserligenavtalsvillkorenkundehyran

inte draskundedettaavbetalningsköp,motsvara ettatt men av
anfördaDå övrigaskulle bli ägare.hyrestagarenslutsatsen att

varit meningendetvisakundehellerinteomständigheter attanses
separationsrättuthyrarenmedgavsbliskullehyrestagaren ägare,att

i konkursen.

leasingavtal förtreårigthade slutits1973.338H. HärUfR ett en
skullemaskinenframgick bl.a.kontraktetgrävmaskin. Av att vara

slutavtalsförhållandetsvidleasetagarenegendom,leasegivarens att
hanbekräftadeoch leasetagarenmaskinen attskulle återlänma att

likvidationleasegivarens övertogsVidförköpsrätt.inte lovats
tvistmaskinen. Ifinansierat inköpetbankdenkontraktet avsomav

tillkomäganderättenoch leasetagarenbankenmellan vemom
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hävdade leasetagaren han för leasegivarenatt representanterav
erhållit bindande löfte tillförsälcrad äganderätten vidattom vara
leasingtidens slut symboliskt vederlag månadshyra.mot ett av en
Representanterna styrkte påståendedetta i rättegången, lease-men
givaren påstod sig inte känna till något sådant löfte. Banken hävda-
de endast hyresavtal förelåg enligt kontraktets lydelse ochatt att
banken hade äganderätten domstolen skulle finna lease-även attom

fått löfte äganderättsövergång. Højesteret fann dettagaren attom -
kontraktets klara bestämmelser inte visats leasetagarenmot att

erhållit bindande löfte han, då de i kontraktet överenskomnaattom
betalningarna fullgjorts, skulle bli till maskinen.ägare

UfR 1983.334H. Avtal finansiell leasing traktor medom av en
tillbehör hade ingåtts för fem år, varefter förlängning skulle ske
med år i avtalet inte med månaders varsel.ett taget treom sas upp
Hela förlängningshyran skulle erläggas i förskott och motsvara

% anskaffningskostnaden.1,5 Efter fem år skulle traktornav vara
helt avskriven. avtaletOm skulle traktorn återlämnas tillsas upp
plats anvisad leasegivaren. Enligt uttrycklig bestämmelse skulleav
leasegivaren inte vid någon tidpunkt överlåta objektet till lease-

Leasetagaren hade emellertid 14 dagar förerätttagaren. att senast
leasingtidens förlängningstidseller utgång anvisa köpare tillen en
vilken leasegivaren skyldig sälja objektet. Leasetagarenattvar
skulle därvid ha erhålla 90 % köpeskillingen kom-rätt att av som
pensation för valutarisker. Efter leasetagaren kommit i ekono-att
miska svårigheter begärde leasegivaren utfå traktorn, vilketatt

denbestreds bank tagit traktorn brukspant med hän-av som som
visning till avtalet utgjorde kreditköp. Højesteret farmatt ett att-
avtalets innehåll och avgivna vittnesmål inte utgjorde grund för att

det vid avtalets ingående varit meningen leasetagarenanta att att
tillskulle bli traktorn. Förhållandet, avtalet lease-ägare att gav

möjlighet efter leasingtidens utgång uppnå ekono-tagaren atten en
misk fördel försäljning till tredje ansågs inte för-hagenom man,
tagit avtalet dess karaktär förhyrning.av

UfR 1986. detta fall hade förstIH. I träffats avtal köpom av en
förpackningsmaskin, kontant eller på avbetalning med %25 kon-
tantinsats och amortering på 24 månader. Eftersom köparen inte
hade medel till kontantinsatsen ändrades avtalet till hyresavtal,ett
enligt vilket hyran skulle betalas månadsvis i förskott, hyrestiden

24 månader med ouppsägbar första period månadervara en om sex
och maskinen förbli leverantörens egendom "indtil hele lejen
respektive salgsbeløb betalt". På kontraktet, upprättatser som av
leverantören, hade nyttjaren skrivit bl.a. maskinen "vil bliveatt
købt" före visst angivet datum allt utvecklade sig i riktning.rättom

för beräknadHyran maskinen årlig påräntaatt motsvaravar en
%kontantpriset 20 under två år. nyttjarenOm köpteom senare

maskinen skulle avskrivningarna för två årende avräknas på priset
reduktion nyttjarenshyra. I konkurs bestred konkursboetsom av
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därför avtalet enligt boetför leverantörenseparationsrätt ettatt var
nödvändiga kontant-den för separationsrättenavbetalningsköp, där

fast-dom Højesteretøstre Landsret,inte erlagts.insatsen vars-
innehöll förutom uttryckhyresavtaletanfördeställde, att som-

typiska förbestämmelserförsäljningssumma och köpare ärsom-
Vidare fram-hyresavtal.saknar betydelse iköpeavtal och renasom

nyttjarenändrats därföringångna köpeavtaletdet försthölls attatt
hänsynkontantinsatsen. Medden nödvändigainte kunnat prestera

haupplysts kunde deti övrigt hadeoch vadtill detta antassom
till maskinen sålundaskulle blinyttjarenvarit meningen, ägareatt

från köpesumman.skulle drashyresbeloppenhuvuddelenatt avav
Eftersom denafbetalingsloven.därför underHyresavtalet föll

avtalet inteinte erlagtskontantinsatsenminstaföreskrivna var
konkursboet.verksamt mot

obestândslagstiftning övergripande be-i danskiLiksom Norge ges
sjundeavtalsförhâllanden,ömsesidigagäldenärensstämmelser seom

i första handReglerna1977 298.Konkursloven ärkapitlet nr
vid registreradutsträckningkonkurs i vissvid äventillämpliga men

ansluter tillRegleringenoch tvångsackord.betalningsinställelse nära
för borgenärerna boetriktigt likaintenorskaden är gynnsammen

tvingandekonkursboetsdock härUtgångspunkterdenna. är ävensom
besked ikrävaavtal,inträda i gäldenärens rätt atträtt motpartensatt

förskottsprestation vidoch säkerhet för äventyrinträdesfrågan egen
avtal fortlöpan-inträde vidtill partielltboetshävning rättsamt omav

från i kanTill skillnad Norgetill gäldenären.prestationerde mot-
avtalsbrottsådanaavtalet på grundinskränkning hävaparten utan av

har intekonkurs. Vidarehävningsrättgäldenären utomgettsomav
regleringenden danskai rätt sägaboetbara även attmotpartenutan

förut-uppsägningstid,eller skäligmed sedvanligvaraktiga avtalupp
sinöverlåta Boetshade uppsäg-inte rätt.gäldenären rätt attsatt att

Samtligaellerinträtt i avtaletdetgäller härningsrätt oavsett om
avtalsvederbörandeinte följer sär-den månregler gäller i annat av

liksom ileasing detfinansiellSåvitt gäller ärbeskaffenhet.skilda
uppsägningtillpartiellt inträde ochtillboets rättfrämstNorge rätt

leasingenstillifrågasättas med hänsynvarsel kanmed skäligt som
uppsägningsrättensangåendeLandsretspraxisfinansiella karaktär.

1983.813.1981.339 ochUfRvacklande,verkningar någotär se
Även tillskydd kan hänvisassakrättsligabeträffande leasetagares

föreligger alltsåEnligt oskrivennorsk rättredogörelsen för rätt.
i sin be-tagit objektetfall då leasetagarenskydd isakrättsligt vart

sittning.
avgörande frånkontraktsrättsligaföljanderedovisasskallTill sist

Højesteret.
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UfR 496H.1986. Ett charkuteribolag hadeLT olika kon-genom
leasat tio bilar bilfirmatrakt LG. Leasingavtalen utfylldesav en

med standardformulär utfärdade ñnansbolaget VidF. under-av
tecknandet betalades deposition motsvarande månaderstreen
leasingavgift. Enligt leasingvillkoren hade LG överlåta sinarätt att
rättigheter och till samtliga betalningar enligt avtalet. När LTrätten
mottagit underrättelse sådan överlåtelse han skyldig attom var
betala till förvärvaren avdrag eller kvittning grundad på avtaletutan

förhållandeneller andra och invändningar någonutan art.av
Någon vecka efter leasingavtalens ingående fick LT meddelande
från LG överlåtit avtalen till och betalning befrian-F F medatt att
de verkan endast kunde ske till F. LT betalade därefter leasing-
avgifterna till LG inställde sedermera betalningarnaF. och gick
slutligen i konkurs. Under betalningsinställelsens första period
fortsatte LG utföra reparationer och service på de leasadeatt
bilarna insolvensboet erhöll del leasingavgifterna frånmot att en av

månader efter betalningsinställelsen meddeladeF. Fem emellertid F
han inträdde i de driftsmässiga förpliktelserna enligt leasingavta-att

till detta enligtlen. Orsaken F säkra fortsatt betalningattvar av
leasingavgift. samtidigtF anvisningar tillväga-närmaregav om

reparation bilarnagångssättet vid och riktade uppmärksam-LT:sav
avräkning leasingavgift intehet på tillåten. bevilja-LTatt mot var

månads förlängning femdes F leasingavtalen i tvåen av avav
omgångar.

återlämnatsbilarna sedermera stämdes på obetaldNär LT Fav
leasingavgift. vitsordade viss betalningsskyldighetLT gjorde imen
huvuddelen gällande till avräkning på erlagd deposition. Irätt
tvisten hävdade han förvärvat endast rättigheternaF och deatt
driftsmässiga förpliktelserna LG, enligtLT avtalets klaraattav
lydelse förhindrad avräkna depositionen, det mellan tvåatt attvar
jämbördiga näringsidkare inte fanns grund för åsidosätta vill-att

enligt 36 § avtalslagen eller påkoret grund och F vidattannan
angivna förpliktelserövertagandet och vid förlängningarna gjortav

klart för LT han inte trädde in i avtalen i vidare omfattning änatt
uttryckligen LT hävdade F den inledandeangetts. attsom genom

överlåtelsen eller vid det övertagandet driftsförpliktelser-senare av
inträtt fullt i leasingavtalen i LG:s ställe, vilket följtsutna upp av

gå via LG förlängde avtalen. Cut off-klausulenF kundeatt utan att
vidare inte åberopas någon omsättningshänsyn inte talade förnär

avskära LT:s rättigheter klausulen i fall oskäligatt samt vart var
enligt 36 § avtalslagen.

ansåg utgångspunkten måsteHøjesteret depositionernaatt attvara
motsvarande månaders leasingavgift ställts säkerhet förtre som

förpliktelse enligtLT:s fullgörelse leasingavtalet, särskilt hyres-av
betalningen. Efter till samtliga betalningar överlåtits på Frättenatt
måste ha varit berättigad utgå från, de deponeradeLT be-att att

ställda till rådighet och beloppen,loppen blev Fzs under förut-att
de avtalade förpliktelserna fullgjordes, vidsättning avtalensattav

skulle komma gottskrivasupphörande LT hyresbetalning.att som
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Under dessa omständigheter kunde inteF med stöd off-cutav
sigklausulen avräkning.motsätta

off-klausul i leasingavtalEn mellan näringsidkare hindrarcut ett
således erlagdinte deposition kan avräknas på leasingavgiften iatt
förhållande till förvärvare leasegivarens kanNoterasrätt. atten av

resultat uppnåddes Højesteretdetta ansåg sig behöva åberopautan att
avtalslagen. Utgången36 § torde byggt antingen på inskränkandeen

tolkning klausulen oaktat dess ordalydelse så Lindskog, Kvittningav
eller på depositionen såsom336 säkerhet måste följa de säker-atts.

ställda fordringarna enligt grunderna för 37 § avtalslagen.

Fin1and38. 1

föreskrivs i andraFinland 1 § stycket lagen 1966 91 avbe-I nr om
talningsköp följande regel. "Såframt med avtalet åsyftas, den,att som

utgivet,fått godset till sig skall bliva därav, skola stadgandenaägare
lag tillämpning, ändå avtalet betecknas såsomi denna hyres-äga att

eller sådant avtal eller betalningen såsom vederlag för godsetsannat
och nyttjande." Finlands domstol tillämpatbruk Högsta har stad-

gandet i följande fall.

ND 1973 462. leasingavtal förHD 1973 II 87 Ett gräv-s. en
maskin hade ingåtts. Leverantören maskinen hade i ett annatav

åtagit sig till visst pris återköpa maskinen leasegivarenavtal att av
utgångefter leasingtidens eller vid avtalets avbrytande. Samtidigt
hademed leasingavtalet slutits tredje avtal, enligt vilket lease-ett

förbundit sig köpa och leverantören sälja maskinenatttagaren att
leasingtidens utgång och leverantörens återköp till prisefter samma

återköpet. hade först förhandlati Leasetagaren med leveran-som
köp på avbetalning. Efter sig till banktören väntatt parternaom en

för diskutera finansieringen köpet hade dock konstateratsatt attav
avbetalningsköp önskan inte möjligt efter-leasetagarenstrots var

denne inte kunde betala kontantinsatsen. stället råddes hanI attsom
anlita leasingfinansiering, varefter de angivna avtalen ingicks.
Banken leasegivarens ombud och leasingavtalet förmedladesvar av
bankens föreståndare. kom efter tid i betalnings-Leasetagaren en
dröjsmål leasegivaren återtog maskinen iutmynnade i attsom
samråd med leverantören och stämde leasetagaren på obetalda
leasingavgifter. genstämde leasegivaren och stämdeLeasetagaren

hävdade avbetalningsköp förelåg.leverantören och Leasetagarenatt

3 Wilhelmsson, Konsumentskyddet i Finland 1989Se Finlands Lag 1992, s.
f och finskff, Millqvist, Finansiell leasing 96 182/1992 med245 s. prop.

sanering företag, jfr SOU 1992:113 ff.förslag till lagstiftning 235om av s.
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maskinen eller uppgörelse enligt avbetalnings-återfåendeyrkade av
de avtalen borde bedömasframhöllköplagen. HD treatt som en-

föreståndare varit medveten avsiktenoch bankenshelhet attatt om
skulle bli till maskinen.avtalen varit leasetagarenmed ägareatt

leasegivarens ombud och bankensEftersom banken var
ställning vid förhandlingarnahaft central ochföreståndare en
föreståndarens kännedomingående, borde haleasingavtalets anses

leasegivarens kännedom. HD fann därmedtillkommit även att
tillämpliga.avbetalningsköplagens regler var

38 sedan 1986 lagkonsumentskyddslagen 1978den finskal nr ges
konsumentkrediter, däri-kapitlet regler385 i sjunde1986 omnr

i årsSjunde kapitlet 1992konsumentkreditköp.bland motsvarar stort
3 § 2 skall dock medkonsumentkreditlag. Enligt 7 kap.svenska

sådant avtal enligt vilket"hyresavtal ellerkreditköp jämställas annat
till kontantpris ochfår besittningkonsumenten vara, varansen om

under hyresperiodenavtalsvillkoren betalaskreditkostnaderna enligt
avsikten med avtaletframgår villkoreneller det ärattavannarsom
här kursiverade ledet iskall bli ägare." Detkonsumentenatt varans

konsumentskyddslagen har vidare tillämp-definitionen innebär ettatt
dock något oklartavbetalningsköplagen. Detningsområde än anses

konsumentskyddslagen sträckerleasingområdetlångt in påhur som
sigf omfattas,leasingavtal konsu-sådanaKlart lär att som gervara

ytterligareleasingtidens slut behållavidrätt utanmenten att varan
leasing-endast symboliskleasingavgift ellerbetalning mot enav

kontantpris och kreditkostnader-avgift. kanHär säga att varansman
falletsvårbedömt kanunder leasingtiden. Merahar betalats varana

leasingtidensbehålla objektet efter sluthardå konsumenten rätt att
symbolisk leasingavgift. Här skulleinte helt 7nedsattmot en men

leasingavtaletkonsumentskyddslagen kunna innebärakap. 3 § 2 att
leasingtiden uppgårleasingavgifterna underomfattades lagen, omav

kredit-de "varans kontantpris ochsådant belopp redan täckertill att
dock inteallmänt inledningsvis torde dettakostnaderna". Som angavs

konsumentleasingavtaleftersomavgörande betydelse,ha helt som
tillämpningsområde kan regleras enligt 3direktafaller utanför lagens

konsumentskyddslagen medenligt kap. 1 §§ eller jåmkas 4kap. 1
måttstock.principerna för kreditköp som

gäldenärenssaknas särskilda regler1868 års KonkursstadgaI om
1993 47 företagssaneringavtalsförhållanden. I den lag somnr om

både ochdock regler omfattari kraft finnsnyligen trätt tarsom
saneringsför-leasingavtal. Rättsverkningarnadirekt sikte attav

Wilhelmsson 246till det följandeSe a.a. s.
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farande inleds främst gäldenären inte får betalaär eller ställaatt
säkerhet för sig osäkrade eller säkrade skulder uppkommitvare som

förfarandetföre inga indrivnings- eller säkerhetsåtgärder fårsamt att
vidtas. Borgenärer med säkerhets- eller återtaganderätt får inte heller
realisera säkerheten respektive återtaganderätten. avtalutöva Ett som

skuld grundas får inte eller hävas på grundsägas betal-en upp av
ningsdröjsmål. Leasegivares separationsrätt räknas här säker-som
hetsrätt och omfattas hävnings- och átertagandeförbuden seav prop.
182/1992 29. Undantag kan dock beviljas bl.a. då det ärs. upp-
enbart säkerheten/leasingobjektet inte behöver kvarstå hos gälde-att

för saneringsprogramrnet skall kunna genomföras.nären Skulleatt
egendomen iminska värde den används i verksamhetenattgenom

förfarandet,under har säkerhetshavaren till ersättning för detta.rätt
Utbetald ersättning räknas amortering skulden.som

Gäldenären behåller under saneringsförfarandet rådigheten och
bestämmanderätten verksamheten och dess tillgångar såvittöver utom
gäller åtgärder ligger utanför den sedvanliga verksamheten ellersom

genomförandet saneringen. sådanaäventyrar För åtgärdersom av
samtycke särskildakrävs den "utredare" förordnats bl.a.attav som

utreda, ochövervaka granska gäldenärens verksamhet under sane-
ringsförfarandet. Utredaren har också bl.a. säker-rätt sägaatt upp

till förtidahetsavtal betalning, varvid diskontering skall ske. För
uppsägning leasingavtal, nedan.straxav se

Med undantag för förbudangivna indrivning, betalning,mot etc.
inverkar saneringsförfarandet sådant i princip inte på sådanasom
gäldenärens avtal sedvanliga för hans verksamhet.är Såvälsom
gäldenärens bundenhet och prestationsskyldighetmotpartenssom
kvarstår därmed och ingendera får åberopa saneringsförfaran-parten
det eller dess rättsverkningar förgrund frigöra sig ellerattsom
innehålla sin prestation. För hyres- och leasingavtal nedan leasing-
avtal dock särskilda regler innebär, avtalet gäldenä-attges som av

kan till upphörande två månader efter uppsägningensägasren upp
hinder avtalade villkor varaktighet eller uppsägning. Omutan av om

leasingavtalet behövs med tanke på verksamheten eller förutsätt-
ningarna fortsätta den, krävs utredaren samtycker till uppsäg-att att
ningen. Leasegivaren har kräva ersättning för uteblivenrätt att
leasingavgift diskonterad vid förtidsbetalning säker-som av annan
hetsskuld, direkta kostnader för återställande objektet och skäligav
ersättning för den skada leasegivaren kan visa drabbar honomsom
med anledning uppsägningen. Ersättningen s.k.utgörav en
saneringsskuld, dvs. skuld kan ned sanerings-sättasen som genom

Se 27 §.programmet.
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med tankeosedvanligprestationåtagit sig ärOm motparten somen
alltid ochödeavtalets fortsattaliggerverksamhet,på gäldenärens

begäranhänder. Påutredarensinskränkningar isärskilda avutan
håller fast vidgäldenärenmeddelautredarenskallmotparten om

hävatid fårskäliginominteutredaren motpartenavtalet. Svarar
saneringsskuld.skadeståndoch krävaavtalet som

avtalsförhållande intefortlöpandeellerleasingavtalOm annatett
skallsaneringsförfarandet, deundervidarelöperavbryts utan
inledningförfarandetseftertidensig tillhänförleasingavgifter som

innankonkursigäldenärenförfaller. Gårdeallteftersombetalas
efter för-månaderinomupphör eller attsaneringsprogrammet tre

hänför sig tillleasingavgifterobetaldaupphört,harfarandet är som
i konkur-massafordringarinledningsaneringsförfarandetseftertiden

§.32sesen
rättsfall bedömtföljandedomstol iFinlands HögstaharSlutligen
enligt 36 §leasingavtal3/4-klausul is.k.skäligheten ett av-enav

talslagen.

LG hade tillleasingbolagEtt1986 444.ND1985 II 177HD s.
måna-på 36skogstraktorLT leasatnäringsidkaremindre ut enen
Enligtleasingavgift.förskottsbetalningkvartalsvisder mot av

dröjsmål med betal-vid 20 dagarsLGhadeleasingvillkoren rätt att
skade-och krävaverkanomedelbarmedavtaletningen säga upp

återtagande,kostnader förochförfallnastånd med, utöver poster
återståendeförleasingavgifternaoförfallnadefjärdedelartre av

dröjsmåliår kom LTilöptavtaletavtalsperiod. När ett somca
krävde skade-ochtraktornåtertogavtalet,LGmedförde att uppsa

skeddeåtertagningUppsägning och när3/4-klausulen.enligtstånd
skade-jämkadeåterstod. HDleasingtidenhälftenungefär av -

uttaladesdomskälenavtalslagen. I§enligt 36 attståndsklausulen
användningsom-vidsträcktharskogsarbetsmaskinereftersom ett

efter detutnyttjatshamaskinen kunde ännutroligtdetråde, attvar
beaktandehävande. Medavtaletsförflutit frånårhalvt avettatt

sörjamöjligheteroch LG:savtalsslutet attvidställning avparternas
möjligt,litenblev såhalvårsperioddennaefterskadanför somatt

avtalsvillkoren,de allmännaklausulen itilllämpningenskulle av
för denMånadsavgiftenoskälighet.tillledaLG,avfattatsvilka av

avtaladetredjedel dendärför tilljämkadesaktuella tiden aven
månadsavgiften.
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USA58.2

Inledning8.2.1

finnsUSA ingen federal civilrättslig lagstiftningI finansiellom
leasing. Sedan 1987 regleras däremot all slags hyra inklusive leasing

lös egendom i Uniform Commercial Code UCC, ärav som en
uniform delstatlig lagbok för det handelsrättsliga området. Reglerna

hyra lös egendom Article 2A Leases i UCC tioutgör ettom av av-
kapitel olika föregåsavtalstyper, vilka inledande kapitelettom av
med allmänna bestämmelser. Sedan 1968 UCC gällande i samtligaär
delstater Louisiana. hyreskapitletDet förväntas, efter deutom nya
ändringar och tillägg gjorts få1990, motsvarande anslutning.som

Reglerna hyra lös egendom i artikel 2A UCC tillämpligaärom av
både på företagsavtal påoch konsumentavtal. de sistnämndaFör
föreskrivs dock åtskilliga punkter tvingande särregler till konsu-

Ävenförmån. där konsumenthyresavtalen följermentens samma
regler de kommersiella avtalen, reglerna tvingande på dettaärsom

Eftersom konsumenthyresavtal mångai delstater föremål försätt. är
särskild konsumentskyddslagstiftning, och UCC primärt överlämnar
konsumentskyddet till denna, ligger tyngdpunkten i artikel 2A emel-
lertid på de kommersiella avtalen. För dem reglerna i artikel 2Aär
dispositiva tvâ generella begränsningar,med nämligen dels en gene-
ralklausul oskäliga hyresvillkor, dels förbud förfallo- ochmot ett mot
säkerhetsklausuler uthyraren kan åberopa skönsmässigt: sådanasom
klausuler konstruerademåste så uthyraren får kräva förtidaattvara
betalning eller säkerhet bara "inhan good faith" tror att ut-om

erhålla betalning eller fullgörelsesikterna har försämrats. Iatt annan
enskild bestämmelseövrigt varje någoni inskränkning ianges om

avtalsfriheten avsedd.är
avtalDe i Sverige betecknas finansiell leasing i UCCsom ges en

behandlingdifferentierad Grundläggande den gränsdragningär
mellan "true leases" verkliga leasingavtalnedan inklusive "financial

5 Se Uniform Commercial Code: Official Text 1990 with Comments
American ConferenceLaw Institute, National of Commissioners on
Uniform State Laws, 12th ed. 1991, United States Code Annotated. Title

Bankruptcy. §§ 1 520, 1993, Jeweler, The United States Bankruptcy11. to
Code: A Sectional Analysis of Provisions Governing Liquidation and
Reorganization, 1991. Jfr Millqvist, Finansiell leasing ff,57 101 ochs.

ff, Helander, Kreditsäkerhet i lös egendom 63 ff,197 SOU 1992:113s. s.
och finsk 182/1992 13.261 prop. s.

° den följande används "leasingavtal" och inte hyresavtalI texten som
motsvarighet till engelskans "lease".
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leasingavtal skaparochleasingavtalfinansiellanedanleases" som
för leasegivaren.i objektetsäkerhetsrättnedaninterest""security

dispositivai huvudsakregleras deleasingavtalenverkligaDe av
grundar säkerhetsrättleasingavtalmedanartikel 2A,ireglerna som

tvingan-innehåller till del9under artikeluteslutandefaller storsom
nedan säker-"Secured transactions"s.k.regler förpanträttsligade

artikel blir tillämp-9följdernakanske viktigastehetsavtal. De attav
har tvingandeavtalsbrottefter leasetagarensleasegivarenlig är att en

leasegivarensobjektet ochövervärde iredovisaskyldighet attatt
kräverandra tredjeochborgenärer mänleasetagarensskydd mot

leasingavtalverkligtFöreliggeravtalet.registreringoffentlig ettav
fullgottrestvärde ochtill objektetsdäremotleasegivaren rätthar

Även föreligger betydan-i övrigtregistrering.tredjemansskydd utan
och 8.2.4avsnitten 8.2.3beskrivs iöversiktligtskillnaderde som

nedan.
säkerhetsrättinte skaparleasingavtalformellt ettEtt utanensom

i allmänhetleasingavtalantingenleasingavtal kanverkligt utgöra ett
nedan. Fördefinitionerleasingavtal,finansiellteller straxett se

särregler byggerradi artikel 2Aleasingavtalfinansiella somenges
finansiär ochtransaktion har rolleni sådanleasegivarenpå att aven

köp,mellanobjektet. Förför gränsenharleverantören ansvaretatt
regleringaleasing UCCoch närmareartikelregleras i gersom

definitionermycket allmännakodensföljervadförutom avavsom
därvid köpinnefattarEnligt § 2-106 över-leasingavtal.och ettköp

vederlag, medantill köparenfrån säljarenäganderättenföring motav
överföring2A-103 innebär rättenenligt §leasingavtal attavett en

bl.a. köpvederlagtidför vissnyttja godsbesitta och utan attmot
föreligger.

finansiell leasing ochdefinitionbeskrivs UCC:savsnittI nästa av
leasingavtal ochverkligamellangränsdragningenförreglerdess

för de delarDärefter redogörssäkerhetsrätt.leasingavtal skaparsom
leasing iför finansiellrelevansoch harartikel 2A avsersomav

för säker-i artikel 9reglernaför de viktigastemening ochUCC:s
omfattandeartikel 2Asärskiltframhållas ärskallDethetsrätter. att

artikeln för-beskrivningendetaljerad. Imycketvissa delaroch i av
endast huvud-ochhyresavtalenvanligaför debigâs reglerna tas upp

finansiella avtalen.förreglerna dedragen i
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8.2.2 Definitioner "finansiell leasing" ochav
" säkerhetsavtal "

UCC:s definition "finansiell leasing" inteär avsedd användasav att
andra områden det civilrättsligaän och inte ställning till detar

definitioner och för motsvarande avtaltermer utvecklats inomsom
redovisningen och beskattningen. Vidare kan avtal utgöraett ett
säkerhetsavtal enligt artikel 9 UCC oberoende parternaav vem av

innehar den formella äganderätten och oberoende avtaletssom av
fonn. UCC inte heller avseddär bestämma äganderättens place-att
ring. UCC:s definitioner och gränsdragningar med andraär ord rent
funktionella för de frågor regleras koden.som av

Enligt § 2A-103g finansielltutgör leasingavtal leasingavtalett ett
vilket7enligt

leasegivaren1 inte väljer, tillverkar eller levererar objektet;
2 leasegivaren förvärvar objektet eller besittarätten ochatt
nyttja objektet, nedan objektet i samband med leasingavtalet; och
3 någon följande omständigheter föreligger:av

A leasetagaren innan han undertecknar leasingavtaletmottar
kopia det avtal enligt vilket leasegivaren förvärvadeen av

objektet nedan leveransavtalet;
B leasetagarens godkännande leveransavtalet villkorär ettav
för leasingavtalets giltighet;
C leasetagaren innan han undertecknarmottar leasingavtalet

korrekt och fullständig redogörelse för de löften och garanti-en
för varje friskrivning från garantiansvar och för begräns-er,

ningar eller ändringar remedier eller uppkomna skador,av som
tillförsäkrats leasegivaren den levererat objektetav person som
nedan leverantören i samband med eller delsom en av
leveransavtalet; eller
D leasingavtaletnär inte konsumentleasingavtal,är lease-ett
givaren, innan leasetagaren undertecknar leasingavtalet, skrift-
ligen informerar leasetagaren a leverantör,ärom vem som

då leasetagaren valt leverantör ochutom anvisat leasegivaren
förvärva objektet denne, och batt leasetagaren enligtattav

artikel 2A har till de löften ochrätt garantier tillförsäkratssom
leasegivaren leverantören i samband med eller delav som en

leveransavtalet, och c leasetagaren kan kontakta leve-attav

7 Redogörelserna för UCC:s definitioner ingautgör ordagranna översätt-
ningar den amerikanska originaltexten, däremot återgivande detav ett av
väsentliga innehållet i deñnitionema i anslutningnära till originaltexten
inklusive dess uppställning.
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förfullständig redogörelseochkorrektoch erhållarantören en
och be-friskrivningvarjeinklusivegarantier,ochlöftende

remedier.ellerdessagränsning avav

trepartsmodellengrundläggandedenbaratäcker intedefinitionDenna
back-transaktioner,and leaseockså saleleasingfinansiell utanav

leasetagarenblivandedenmedbörjartransaktionden attliksom som
köpe-överlåterbetalningfulloch föreleverantörenobjektetköper av

finansiärenmellaningåsleasingavtalvarefterfinansiären,tillavtalet
leasetagarenfalletomfattarDefinitionen även attoch leasetagaren.

leasing-överlåtersedanochmed leverantörenleasingavtalsluterförst
objek-tillbakaleasarleasetagarenfrån vilkenfinansiären,tillrätten

tet.
bistår meduteslutandeleasegivareninteDefinitionen kräver att

funktio-andrafullgörellersigleasegivarenOmfinansieringen. tar
adekvatleasetagarenlawregler ifrånutgår att gercommonmanner

inte skall haleasegivarendefinitionenikravetförsta attskydd. Det -
befriaförgrundendockobjektet atteller levererat ärtillverkatvalt, -
andraobjektet. Detförsedvanligt uthyraransvarfrånleasegivaren

leasing-medsambandiobjektetförvärvarleasegivarenkravet att-
där lease-transaktionfrågatillse det äravtalet attatt om enavser-

leasegivaren. Hurpåoch inteleverantörenförlitar sigtagaren
tolkasskallwith" ärconnectionmed "insambandilokutionen

alternativacase". Deby"casedomstolarnautvecklasattavsett av
finansielltileasetagarenpågrundaspunkt 3 ettenligtrekvisiten att

såvitttill leverantörentillitsinheltleasingavtal sättanästan anses
tillverkarenellerpå leverantörenochuppgifter,ochutfästelsergäller

skallLeasetagarenobjektet.avseendegarantierbeträffandebådaeller
vadtagit delhaleasingavtaletundertecknandetdärför före somavav

skalltill hanfåttåtminstoneelleravseendendessa vetaigäller vem
underpunkten DBakominformation härom.fåsig förvända att

behövaintevissa falliintresseleasegivarestill atthänsynenligger
med leverantören.köpeavtali sittvillkorallaavslöja

sagda kanenligt detleasingfinansiell parternainteavtaletOm är
skallmotsatsslut görasavtal. Ingaresultatuppnåändå genomsamma

frånbortsettkrav,definitionensuppfyllerintetransaktionenom
förlorarVidaredylikt.och"fraud"oskälighet,reglerallmänna om

leasegivarensleasingavtal vidfinansielltkaraktärsininteavtalet av
iockså detkanavtalet. Noterasöverlåtelse attleasetagarenseller av

inte§ 2Aframhålls,särskilttill UCC attofficiella kommentarenden
dotter-leasegivarenfallet ärförreglersärskildanågra attuppställer

föreligga ikanleasingfinansiellFrågantill leverantören.företag om
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förutsettsdetta fall bli utvecklat domstolarna efter "the facts ofav
each case".

särskildaFör de reglerna för finansiell leasing skallatt vara
tillämpliga krävs inte bara de just behandlade kraven i §attsagtsom

uppfyllda, avtalet2A-103g verkligt leasing-är även ärattutan ett
avtal "true lease" och inte säkerhetsavtal "securedett transac-

varpå pantreglerna i artikel 9 skall tillämpas. Utgångspunktention",
allmänna definitionen på säkerhetsrätt,här den nämligen iär rätten

eller fast egendom formen säkrar betalninglös elleroavsettsom
fullgörelse förpliktelse. Huruvida transaktion skapar ettav en en
leasingavtal eller säkerhetsrätt skall i princip, oberoende parter-en av

subjektiva avsikt, omständigheterna i varje enskiltavgörasnas av
Därtill emellertid enligtfall. gäller § 1-20137 UCC att trans-en

aktion skapar säkerhetsrätt, det vederlag leasetagaren haren om som
betala för besitta och nyttja objektet förpliktelserätten ärattatt en

kanför leasingtiden inte leasetagaren, ochsägassom upp av

den ursprungliga leasingtiden minst lika långa objektetsär som
återstående ekonomiska liv,
b leasetagaren skyldig förlänga leasingavtalet för objektetsär att
återstående ekonomiska liv eller skyldig bli till objek-är ägareatt
tet,

har option förlänga leasingavtalet förc leasetagaren objek-atten
återstående ekonomiska liv ytterligare vederlag ellerutantets mot

ellersymboliskt tilläggsvederlag,ett
d leasetagaren har option bli till objektetägareatt utan ytter-en

symboliskt tilläggsvederlag.ligare vederlag eller mot ett

ellerenligt d för-Ett tilläggsvederlag c inte symboliskt,är om
längningshyran respektive förvärvspriset fastställs för att motsvara
skäligt marknadsmässigt vederlag vid tiden för optionens utövande.

tilläggsvederlag däremot symboliskt, det lägre lease-Ett är är änom
rimligt förutsebara kostnader enligt leasing-tagarens att presteraav

optionen inte finns såledesavtalet Det visst spelrumutövas. ettom
för förlängnings- och köpoptioner vid avtalets ingående intesom

skulle marknadsmässigt vederlag vid tiden förmotsvaraantogs ut-
övandet optionen ändå högre endast symbolisktär än ettav men som
vederlag.
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finansiella leasingavtalverkligaUCC:s regler för8.2.3

alltså desagda gäller ileasingavtal enligt detFöreligger verkligtett
SåvittUCC. gälleri artikel 2Adispositiva reglernahuvudsak

följandeleasing innebär detfinansiell

åtaganden till leasetagarenutsträcksLeverantörens

åtagandenförmånen leverantörensutsträcksEnligt § 2A-209 UCC av
underförståddaelleruttryckligaleveransavtalet, inklusiveenligt

leveransavtalet, tilldelsamband med ellergarantier i som en av
enligt leasing-utsträckning leasetagarensi den rättleasetagaren som
därvid bundenleveransavtalet. Leasetagarenkopplad till äravtalet är

och motkravinvändningarvillkor, begränsningar, somsammaav
inteåtaganden ändrarUtsträckningen leverantörensleasegivaren. av

dvs. lease-egentligaleveransavtaletsmellanförhållandet parter
leasetagareninnebär inte hellerochoch leverantörengivaren att

leveransavtalet. Vidare blirenligtellerskyldigheteråläggs ansvar
leveransavtalet gällandeändringaroch leasegivarensleverantörens av

inte föreleverantörenleasetagaren,mellan leverantören ochäven om
finansielltingåttleasetagarenunderrättatsändringen ettattom

ändring blirtill leveransavtalet. Omkopplatsleasingavtal ensom
leasegivaren, medskalloch leasetagarengällande mellan leverantören

enligt leasing-leasetagarenförpliktelser han kan hatill detillägg mot
förpliktelser eller garanti-sig de leverantörensha iklättavtalet, anses

tillgängliga förochförelågändrats, såsom dessasålunda varer som
före ändringen.leasetagaren

lease-kan dentill UCCofficiella kommentaren rättEnligt den som
avtalasof policy",i bestämmelsen inte, "as mattertagaren ages

innehållleveransavtaletskaneller begränsas. Däremotändrasbort,
verkanändras med den nyss angavs.som

åtagandesjälvständigaoåterkalleliga ochLeasetagarens

med den föregående,intimthängercentral regel,En sammansom
finansiell leasing intestadgas, förUCC. Här ärfinns i § 2A-407 som

leasingavtalet bliråtagande enligtkonsumentleasing, leasetagarensatt
godkännandesjälvständigt leasetagarensoåterkalleligt och avgenom

verksamt ochdels åtagandetdettaobjektet. Med äratt genom-menas
tredje inklusive för-ochmellan ochdrivbart motparterna manav

8 accession berörsfastighetstillbehör ochreglernamycket ingåendeDe om
här inte.
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avtalet påvärvare båda sidor, dels åtagandet inte kan hävas,attav
jämkas, förkastassägas eller förändras med-upp, utan motpartens

givande. Regeln innebär leasetagaren ovillkorligen måste betalaatt
leasingavgift och fullgöra sina övriga prestationer leasegivarenmot
eller dennes rättsinnehavare efter leveransgodkännandet. Alla in-
vändningar och krav skall härefter i stället riktas leverantörenmot
enligt § 2A-209. Leasetagaren har inte heller kvittarätt penning-att
krav de leasingavgifter ovillkorligen skall betalas.mot Lease-som
givarens finansiella funktion har här således, i enlighetrent med av-
talspraxis, erkänts särskilda inskränkningar. Undantag kanutan dock
komma i fråga enligt UCC:s allmänna regler iakttagandeom av
"good faith" vid genomdrivande avtal. Vidare kan leasetagarenav
återkalla sitt leveransgodkännande fel väsentligt minskarettom
objektets värde för honom, leasetagaren godkände objektet utan att
upptäcka felet och godkännandet framkallades leasegivarens för-av
säkringar objektets standard. Tilläggas kan leasetagarenattom anses
ha godkänt objektet avtalsenligt han haft möjlighet under-attsom om
söka det och mottagit det reklamera inom rimlig tid därefterutan att
§ 2A-515.

Leasegivarens för rättsliga felansvar

Varje leasingavtal innefattar enligt UCC garanti för lease-atten
vid utövningen sin inte kommerrätt någontagaren störasattav av

har anspråk eller gällande rättighetergör i objektet påsom
grundval handling eller underlåtenhet leasegivaren,av en utomav
såvitt gäller krav grundade på överträdelser eller liknande § 2A-211
1. Jfr motsvarande regel i Unidroit-konventionen intematio-om
nell finansiell leasing, avsnitt 9.3.2 nedan.

Ansvar och risk avseende objektet

Till skillnad från vid leasingavtal i allmänhet, den finansiellesvarar
leasegivaren inte för objektets skick eller ändamålsenlighet för lease-

§ 2A-212-213. Vid finansiell leasing står leasegivarentagaren inte
heller risken för objektet, denna övergår direkt från leverantörenutan

Ärtill leasetagaren. leverantören köpman sker övergången lease-när
objektet och i fall då objektet hållstagaren mottar honomannat

tillhanda. Om objektet inte avtalsenligt kvarstårär risken hos leve-
tills felet avhjälptsrantören eller leasetagaren godkänt leveransen.
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på objektetskadaellerförlustVerkan av

och objektetslötsdettaleasingavtaleti näridentifieratsobjektOm ett
före leveransenolyckshändelsetotalskadasellerförstörs genom

leasingavtalet.förfallerleasetagaren,påövergåttriskeninnaneller
längredet intesåförsämratsdå objekteteller attförlust,partiellVid

vidgäller detsammaavtalats,vadmedöverensstämmer som
konsumentleasingfinansiellVidnäringsidkare.leasingfinansiell mot

behandla avtaletmellanväljafalldettai att somleasetagarenfår
nedsättningvederbörligmedobjektetoch avförfallet accepteraatt

leasingavgiften.

avtalsbrottanteciperatochOsäkerhet

skälig grunduppkommerstandardkommersiellmedenlighetiOm
leasingavtalet,fullgöraförmågaendera attosäkerhetför partensom

prestation.sininnehållaochsäkerhetadekvatkrävafår motparten
fårefter begäran,dagar30 motparteninomsäkerhetinteStälls senast

väsentligfrånträderenderaOmfrånträtts.avtalet parten enattanse
bortfalletochförfallit väsent-dennainnanleasingavtaletiförpliktelse

dessutomfårförvärde motpartenavtaletsminskar motparten,ligt
avtalsbrott.stadgas förpåföljderdegällandegöra som

performance""excusedperformance" och"Substituted

omständighetergrundpålevereraskaninteobjektet somOm av
betala påinte kanleasetagarenellerför,ingen parterna omsvararav
alternativlikvärdigatillgängligaskallingripande,offentligtgrund av

tillstoppningsrättdockharLeasegivarenocherbjudas accepteras.
leveransdröjs-inteVidarebetalningen. utgörförställtssäkerhetdess

väsentligvaritdetavtalsbrottskadeståndsgrundandemäl enomett
dröjsmåletorsakatomständighetdenavtaletförförutsättning att som

hävningsrätt.leasetagarenharinträffa. Däremotskulleinte

avtalsbrottPartemas

bådaförbestämmelserallmännadelsinnehållerUCCArtikel 2A
avtals-respektiveföravsnittsärskilda partsdelsavtalsbrott,parternas
regler-leasing,finansiellförsärregleruttryckligaIngabrott. menges

för leverans-endastbetydelsehar häravtalsbrottleasegivarensförna
vidundersöksobjektetupptäcks mottagan-fel närochdröjsmål som

betal-striktleasetagaren nämntshargodkännandetEfterdet. som
leasegiva-reglernaBetydelsenleasegivaren.ningsansvar ommot av

leasegivarefinansiellocksåminskaravtalsbrott att engenomrens
för leasetagaren.lämplighetochbeskaffenhetobjektetsförinte svarar
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leasegivarensbegränsningarväsentligadessabakgrundMot avav
påföljderfinansiell leasetagare motUCC sammaengeransvar,

Outtalatallmänhet.ileastagareavtalsbrottvidleasegivaren som
skyldigheterleasegivarensñnansielledenutgå frånhär attmansynes

ocheftersom leverans-leverantören,fullgörasnormalt kommer att av
samrnankopplade.normaltavseenden äri dessaleasingavtalen

avtalsfrihetpåföljdertillgängliga ärbeträffande attUtgångspunkten
påföljdsbegränsningaroskäligaviddock skekanJämkningföreligger.

Även giltigmedskadestånd kanförhållanden.ändradevidliksom
beräknings-ellerbelopptillendasti avtaletbestämmasverkan men

ingåendeavtaletsvidtill denförhållanderimligt igrund ärsom
skadan.förutsebara

lease-åberopasobjektet kaneller fel ileveransdrájsmál motDå
förskotts-återkrävaleasingavtalet,hävafår leasetagarengivaren,

identifieraskanobjektetfullgörelse,krävaochbetalning somom
tillsäkerhetsrättavvisning har leasetagarenEfterobjekt.avtalets

kostnadskrav.ochåterkravförsäkerhettillbesittningi sinobjekt
tillgäng-hålla detochobjektetvårdskyldigär att taLeasetagaren om

vid felhar rättleverantörenellerLeasegivarenleasegivaren.förligt
avtaladeinom denskedetta kanersättningsobjekterbjuda ett omatt

grundskälighadeeller leverantörenleasegivarenleveranstiden. Om
skäligdessutomdeavtalsenligt, harobjektet enatttroatt var

kompletteringtillhar,förfogande. Leasetagarentilläggstid till sitt av
positiva kon-med detskadeståndtillocksåpåföljder, rättövriga

leasingavtalingålyckasleasetagarenOm ett nytttraktsintresset. som
och påfaith""in goodingåstidigare,detväsentligen motsvarar som

mellanskillnadenskadeståndetrimligt utgörkommersiellt sätt, nu-
åter-föravgifternaochavtaleti detleasingavgifternavärdet nyaav

följdskador.ochomkostnaderavtalet, plustidigaredettid istående
täckningstransaktionståndtillinte fårleasetagaren upp-Om somen

ställetberäkningen iförutgångspunktenblirnyssnämnda krav,fyller
leasingavgift.marknadsmässignuvärdet av

följande. OmUCCenligtgälleravtalsbrottVid leasetagarens
leveransgod-sittåterkallarobjektet elleravvisarfelaktigtleasetagaren

elleravtaletfrånträderbetalningsdröjsmål ellerikännande, kommer
objektettillleasingavtalet,hävaleasegivaren attfårdel därav, seen
objektetförfoga överivägsänd leverans samtinnehålls eller stoppas

skadeståndkrävaleasegivarenkanDärtillförlust.täckandetill av
intemån hani denendastdockkontraktsintresset,positivadetmed

skadeståndet utgörspåföljder.angivnanågonfullt utövarut nyssav
leasingavgifter,obetaldaförfallnaavtalsbrottetförtiden nu-vidav

lease-ochleasingtidåterståendeförleasingavgifternavärdet av
intäkternaminusavtalsbrottet,anledningmedkostnadergivarens av
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från motsvarande leasingavtal eller marknadsmässig leasing-ett nytt
avgift på motsvarande vid leasegivarens avtalsbrott.sätt Vidsom
andra avtalsbrott leasetagaren de angivna, får leasegivarenänav nyss

gällande föreskrivna påföljder endast avtalsbrottetgöra väsentligtom
minskar avtalets värde för leasegivaren. Om avtalsbrottet inte är
väsentligt detta kan leasegivaren i stället kräva skadeståndsätt,

som ovan.
Efter felaktig avvisning objekt eller återkallande leveransgod-av av

betalningsdröjsmål, frånträdandekännande, eller väsentligt avtalsbrott
enligt har leasegivaren objektet i sin besittning. Omrätt att taovan,
leasingavtalet föreskriver det, får leasegivaren också kräva lease-att

samlar ihop flera objekt och dem tillgängliga för lease-görtagaren
givaren pâ plats denne och rimligt läglig förären som anger som
båda fårLeasegivaren flyttning objektet,även, göraparterna. utan av

objekt används i handel och näring oanvändbart förfogaett samtsom
på fastighet.det leasetagarens Om leasetagaren medger det, haröver

leasegivaren befogenheter vid andra avtalsbrott.även Lease-samma
givaren får angivet återta och disponera objektetsätt utan attnu
påkalla rättsligt förfarande, dock endast det kan ske "withoutom

ofbreach the peace".
leasegivaren före leveransen upptäckerOm leasetagaren kommitatt

på obestånd, frånträtt avtalet eller kommit i dröjsmål med förskotts-
betalning, får leasegivaren underlåta leverera objektet ochatt stoppa

återföra objekt påoch till leasetagaren.är vägsom
Om leasetagaren underlåter återlämna objektet, återlämnar det iatt

avtalsstridigt skick eller begår avtalsbrott medför förlustannat som
eller skada pâ leasegivarens till restvärdet, får leasegivarenrättav

kräva full ersättning för detta.

Överlåtelse förfogandeoch annat

Artikel 2A UCC innehåller omfattande regler möjlig-parternasom
heter förfoga rättigheter och objekt verkan därav. Häröveratt samt
beskrivs de centrala delarna § 2A-303. Huvudregeln är över-att
låtelse, pantsättning och frivilligt eller exekutivt förfogandeannat
nedan överlåtelse rättigheter enligt leasingavtalet, inklusiveöver
leasegivarens till restvärdet, giltigt oberoende avtalsvillkorrätt är av

förbjuder överlåtelse eller överlåtelse till avtalsbrott. Engörsom som
överlåtelse i villkor överlåtelsestrid med till avtalsbrottgörett som

dock gällande påföljder överlåtaren.rätt göramotparten att motger
ändå förbjudits,Om överlåtelse inte gjorts till avtalsbrott harmen

inget överlåtelse, gäller följande. överlåtel-eller avtalats Omom om
försämrar utsikter erhålla motprestation,väsentligt motpartens attsen
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väsentligt förändrar åtagande eller väsentligt ökar hansmotpartens
risk, blirbörda eller överlåtaren ansvarig för de skador över-som

låtelsen förorsakar i den utsträckning skadorna intemotparten som
kunde förebyggas denne. Dessutom kan behörig domstol, underav

förutsättningar, medge "other appropriate relief".motpartensamma
gäller upplåtelseVad och genomdrivande säkerhetsrätt i enderaav

rättigheter inklusive överlåtelse leasingavtal skaparpartens av som
nedan pantsättning,säkerhetsrätt vissa tilläggsregler. Leasing-ges

villkor förbjuder pantsättning eller tillpantsättninggör ettsom av-
talsbrott inte giltigt det i strid med villkoret skettär änannat om en
faktisk överföring leasetagarens besitta och nyttja objekteträtt attav

det i strid medeller avtalet endera sidan skett faktiskom en
delegering väsentlig prestation. Varken upplåtelse ellerav en genom-
drivande i leasegivarens leasingavtaletenligt eller ipanträtt rättav

till restvärdethans förfogande väsentligen för-rätt utgör ett som
position i enlighet med det sagda.sämrar motpartens ovan

heller avtalsvillkor giltigt det förbjuder överlåtelseInte är ett om en
påtill skadestånd grund avtalsbrott hänförligt till helarättav en av

leasingavtalet eller till betalning grundad på överlåtarenrätt atten
prestationfullgjort hela sin enligt avtalet. Sådana överlåtelser skall

heller väsentligt försämrainte position enligt detmotpartensanses
tidigare sagda.

Överlåtelse förpliktelserna enligt leasingavtal kan inte skeettav
samtycke, och delegering fullgörelsen förpliktelseutan av av en

befriar överlåtaren från förpliktelseninte eller från hans föransvar
avtalsbrott.

regel förEnligt särskild konsumentleasing gäller över-att etten
rättigheterlåtelseförbud avseende måste preciserat, skriftligt ochvara

iögonfallande.

Skydd tredjemot man

verkligt leasingavtalEtt verksamt båda borgenärerär mot parternas
och förvärvare objektet krav på registreringmot utansenare av av
avtalet § 2A-301 leasegivarenoch 307. Om osäker påär om
leasingavtalet skapar verkligt leasingavtal lease" enligt"trueett
artikel 2A eller säkerhetsrätt "security interest" enligt artikel 9en
UCC, har han dock möjlighet för säkerhets skull registrera avtaletatt

hans för skull blir§ 9-408 den ansedd säker-rättutan att som en
hetsrätt. De prioritetsreglerna mycket detaljerade ochnärmare är
förbigås här.
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regler för säkerhetsavtalUCC:s8.2.4

artikel UCC innehåller reglersäkerhetsavtal i 9Bestämmelserna om
kreditavtal ochoch sakrättslig giltighetobligationsrättslig avom

prioritet mellaningående reglerliksomkreditsäkerhetsrätter, om
för olika slagsoch andra rättigheterkreditsäkerhetsrätterolika egen-

registrering/processrättsliga reglerfrämstVidaredom. omges
förförutsättningarna och för-ochsäkerhetsrätterinteckning omav

realisation och redovisningianspräktagande säkerhet,farandet vid av
särskilt inriktade på leasingavtalregler inteöverskott. Dessa ärav

enligt definitionen i §på leasingavtaltillämpliga ävenär sommen
säkerhetsrätt.UCC tillskapar20137

gäldenä-säkerhetsavtals giltighetgrundförutsättningar förSom mot
finnssäkerheten itredje gäller lochhär leasetagaren attmanren

avtalet elleri enlighet medbesittningleasegivarensborgenärens att
säkerhetsavtal innehållerskriftligtundertecknatgäldenären ett ensom

har och 3vederlagsäkerheten, 2beskrivning utgetts attattav
leasingkontrakt dugersäkerheten.rättigheter i Etthargäldenären som

till leverantörenbetalningsäkerhetsavtal, leasegivarensskriftligt
definitionen i 1-20l37 byggeroch §utgivet vederlagmotsvarar

helatill hela ellerleasingavtalet nästangäldenären rättatt gesgenom
värde.objektets

uppställs generellt kravbesittninggäldenärenssäkerheter iFör ett
Regi-skydd tredjesäkerhetshavarensförregistrering mot man.

gäldenärens borgenärerskyddsäkerhetshavarenstreringen motger
effekten registreringviktigasteDenförvärvare.och attmot avsenare

skydd gäldenärenssaknarsäkerhetshavarenskettinte motär att
också köparehuvudregel gällerkonkursborgenärer. Som att senare

tidigare oregistreradeframför denfår företrädesäkerhetshavareoch
egendomen i sinvederlag och tagitdesäkerhetsrätten utgettom

säkerhetsrätten.vetskapbesittning utan om
artikelsäkerhetsavtal 9enligträttigheteröverlåtelseFör gerav

regler imed motsvarandeväsentligen överensstämmerregler som
fråga vård,detsamma ileasing gällerfinansiellartikel 2A. För om

föreskrivs vidare all-artikel 9för egendomen. Ioch riskenansvar
och betalnings-invändningsrättreglerkrediträttsligamärma om

skulde-27-30 §§ svenskadeltilllegitimation, motsvararstorsom
accessionsreglerochtillbehörs-föreskrivsbrevslagen. Det även som

artikeli 2A.reglermotsvaras av
artikel 9enligthar gäldenäreninledningsvisnämndesSom en

efter realisation. Påövervärdetill egendomenstvingande mot-rätt
säkerhetshavare efter gäl-fårenligt artikel 2Asvarande sätt ensom
besittning anlitai sinegendomenavtalsbrottdenärens utan attta



någraCivilrättslig reglering i andra länder 301SOU 1994:120

"without breach of the peace".förfarande det kan skejudiciellt om
Även förfarandet återtagan-reglerna vidövrigti överensstämmer om

artikel 9 dock antal reglerrealisation föreskriverde. För ett som
tillse bl.a. säker-Reglerna sökermotsvarighet i artikel 2A.saknar att

till underpris, realisationegendomeninte självhetshavaren övertar att
i viss utsträck-rimlig tid och gäldenärentill stånd inomkommer att

Avslutningsvis stadgasegendomen.möjlighet återlösaning attges
realisations-säkerhetshavare brytertvångsmedel motmot somom

säkerhetshavare däri-skadeståndsansvar förochreglerna somom
förlust.förorsakar gäldenärengenom

Insolvensrättsliga regler8.2.5

Title of the UnitedBankruptcy Code 11års United States1978I
konkurs "liquida-förfarandereglerU.S.C.Code, 11States omges

kapiteli kapitel respektive 11.reorganisation företag 7ochti0n" av
materiella regler för såväl konkursi huvudsakochGemensamma som

Enligtinledande kapitlen 3 ochstadgas i dereorganisation tre
reorganisa-effekten konkurs- elleromedelbaradendessa är attav

insolvensförfarande inleds främstnedantionsförfarande ettatt
inträder. Verkan härav"automatic stay"moratorium ärgenerellt

uppkommit föreosäkrade fordringarsäkrade elleringabl.a. att som
ellergenomdrivas och inga indrivnings-inledning fårförfarandets

får egendom hos gäldenärenvidtas. hellersäkerhetsåtgärder Inte
kvittas. borge-fullbordas eller fordringar Ensäkerhetsrätteråtertas,

"relief" från moratoriet.söka dispenshos domstolenkan docknär
"adequatedels då borgenären saknarskall meddelasDispens protec-

på utfåendedels, såvitt gäller kravnedan,tion" se strax egen-av
dvs. då det inteinte har "equity" i egendomen,då gäldenärendom,

har till,gäldenäreni egendomenövervärde rättfinns samtsom
effektivtgenomförandenödvändig föregendomen inte är ettav

forfarande.
gäldenären râdighetenbehållerenligt kapitel 11Vid reorganisation

sina tillgångar.bestämmanderättenverksamheten och överöver
rättig-har i principPossessi0n""the Debtor inGäldenären samma

förvaltarekonkursförvaltare eller denskyldigheterochheter som en
reorganisationsförfarandet. Iunderundantagsvis kan förordnassom

med förvaltareCodeBankruptcykapitel 3 och 5 genom-avses
reorganisation.gäldenären vidgående även

ocksånyttja, sälja och uthyraunder förfarandetfårFörvaltaren
har gäldenä-belastad med säkerhetsrätt. Sammaegendom rättärsom

sker inom för "theförfogandetreorganisationvid ramenomren
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ordinary of business". I fall krävs tillstånd dom-annatcourse av
stolen, inte skall tillstånd borgenären inte får adekvatsom ge om
skydd, successiv kontantbetalning för egendomens värdeminsk-t.ex.
ning på grund användningen under förfarandet eller ellerav annan
kompletterande säkerhet motsvarande värdeminskningen. Om värdet

överstigerborgenärens säkerhet hans fordran får tillrätten över-av
värdet säljas. Försäljning egendom belastad med kan skepanträttav

fullendast alla panthavare får betalning.om
För gäldenärens ömsesidigt förpliktande avtal, inte full-heltsom

frångjorts någondera sidan, inklusive oavvecklade leasingavtal, finns
365i § Bankruptcy Code regler både generell och speciell karak-av
I det följande beskrivs de regler har betydelse vid finansielltär. som

leasing lös egendom.av
Utgångspunkten för reglerna förvaltaren liksom "the Debtorär att
Possession" vid reorganisation,in nedan bara förvaltaren har rätt att

med domstolens godkännande eller avvisa gäldenärens avtal.överta
tvingande, vilket innebär klausulerDenna enligt vilkarätt är att

avtalet upphör eller kan eller ändras viduppsägasmotpartenav
inledandeobestånd eller insolvensförfarande inte kan gällan-görasav

insolvensförfarandet.de under Undantag gäller endast avtalet iom
fråga avtal förvaltaren inte har Sådanär rätt överta. rättett attsom

enligt tillämpligsaknas utomkonkursrättslig lag inte ärmotpartenom
prestation frånskyldig eller till någon änatt motta prestera annan

oberoende avtalsvillkor förbjudergäldenären, eller begränsarav som
överlåtelse rättigheter eller delegering skyldigheter. Förvaltarenav av

heller avtal gårhar inte på skallrätt övertaatt ut att motpartensom
gäldenären kredit, finansiering eller liknande. Denna undantags-ge

regel inte tillämplig på finansiell leasing då leasegivaren betalatär
leverantören och leasetagaren mottagit objektet före insolvens-sitt
förfarande.

förvaltarenVid konkurs har 60 dagar på sig besluta avtaletatt om
skall eller avvisas. Ger han inte positivt besked inom fristenövertas

avtalet avvisat. Vid reorganisation får avtalet ellerövertasanses
avvisas helst före stadfästandet reorganisationsplanen. Pånär som av

fårbegäran domstolen dock bestämd frist inomsättamotpartens ut en
Övertasvilken beslutet måste avtalet får vid konkurstas. motparten

massafordran på motprestationen, medan vid rekon-motpartenen
förstruktion får prioritet såsom kostnad förfarandet ochen en massa-

fordran andra i efterföljande konkurs. Väljer förvaltarenav rang en
avvisa avtalet betraktas det avtalsbrott gäldenärenatt ettsom av som

kräva skadestånd dividendfordran.rättmotparten attger som
Om gäldenären före insolvensförfarandet begått avtalsbrott av

utlösande insolvensklausul förvaltarenslag harän rättannat av en
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avtalet endast han avhjälperöverta avtalsbrottet,att ersätterom
för ekonomisk förlust med anledning detta till-motparten samtav

handahåller "adequate förassurance" framtida fullgörelsemotparten
avtalet.av

Förvaltaren har överlåta gäldenärens avtal irätt utsträck-att samma
ning han har dem. Detta gäller oberoenderätt övertaattsom av om
avtalet eller tillämplig utomkonkursrättslig förbjuder,lag begränsar
eller uppställer villkor för överlåtelse avtalet. förutsättningarSomav
för överlåtelserätten gäller dels förvaltaren först avtaletövertaratt
enligt angivna regler, dvs. avtalet överlåtsattovan som en massa-
förpliktelse, dels "adequate förassurance" förvärvarens framtidaatt
fullgörelse avtalet erbjuds. Dessutom stadgas föreskrift iattav en
avtalet eller i tillämplig utomkonlcursrättslig lag, tillrättom upp-
sägning eller ändring avtalet vid överlåtelse detta, inte fårav av

gällande vid förvaltarens Övertagande eller överlåtelsegöras av av-
talet.

Genom överlåtelsen avtalet befrias förvaltaren och boet frånav
för avtalsbrott inträffar efter överlåtelsen. Om överlåtel-ansvar som

leasingavtal där gäldenären leasetagare, får lease-ärettsen avser
givaren enligt särskild bestämmelse, § 365 l, kräva depositionen
eller säkerhet för fullgörelsen gäldenärens förpliktelserannan av
enligt särskilt angivna grunder.

Slutligen skall skadeståndskravnämnas grundas påatt som upp-
sägning leasingavtal inte tillfullo godtas i insolvensförfarandet.ettav

sådant krav kan således inteEtt gällande till den del detgöras över-
stiger det högsta hyran för år och hyran för %15 återståen-ettav av

leasingtid,de överstigande år, räknat från den tidigastetre av
för registreringendagen insolvensansökan och dagen för lease-av

givarens âterfående objektet, plus förfallen obetald hyra. § 501.av
reglerDessa gäller leasingavtalet föreoavsett sagtsom upp

insolvensförfarandet eller sedan förvaltaren avvisat avtaletsägs upp
under förfarandet.
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Tyskland98.3

Inledning8.3.1

finansielllagstiftningcivilrättsligsärskildsaknastyskI rätt om
ochBundesgerichthof BGHfrånrättspraxisEnligt fastleasing.

utgångspunkt dedocki litteraturenmening ärförhärskande som
535 phyresavtal i §§fördispositiva reglernaochallmänna

finansiell leasing.tillämpligaGesetzbuch BGB ävenBürgerliches
påbyggergrundkvalificering synsättet,hyresrättsliga attDenna
finansierar lease-enbartinteleasingfinansiellvidleasegivaren

i tidockså harhuvudförpliktelseanskaffning attutantagarens som
fårleasingobjektet. Detta synsätttillhandahållaskickavtalsenligtoch

förstaenligt ileasingvillkorinnehållskontrollvid s.k.betydelse av
des Rechts derRegelungGesetzstandardavtalslag,års1976hand zur

kontrollVid sådanAGBG.Gescháftsbedingungen tasAllgemeinen
finansielladensärdragtypiskatill dehänsynocksåemellertid som

hyresavtalet. Dessatraditionellamed detjämförtuppvisarleasingen
och därmedfaranstårleasetagarenfrämstsärdrag attvaraanses

underhållvård ochförleasetagarenobjektet,förprisrisken att svarar
leasegivarenstrepartsförhâllande därföreliggerdetobjektet, ettattav

anspråkharleasegivarenpå leverantörenförts samt attfelansvar över
övriga kost-anskaffningskostnaden, ränta,helaförtäckningpå full

löpandedeantingentotalkostnaden,nedanvinstochnader genom
principslut.avtalets Ividuppgörelsedel ielleravgifterna ensom

detendastAGBGenligtoverksamtleasingvillkorkan omett anses
typiskamed dejämförtför leasetagarennackdelaroskäligamedför

avseende.aktuelltileasingfinansiellförsärdragen

ställdautredningenjustitieministeriets9 tyskaAvsnittet bygger svar av
KommentarAGB-Gesetz.Ulmer/Brandner/Hensen,bilaga 1,frågor se

Geschäftsbeding-AllgemeinemdesRechtsdesRegelungGesetz zurzum
LeasingvertragesRecht desZahn, Neues§§ 9-11,Autl. 1993,7ungen,

Grund-Emmerich,ff,811991DBVerbraucherkreditgesetz,durch das s.
Mobilien-Finanzierungs-Koblitz,ff,1990 1JSLeasings,desprobleme s.

Konkurs,undLeasingWestphalen,GrafCrédit-bail, 1990,undleasing von
Beilage Nr 101989Konkurs, BBundLeasingFehl,ff,1988 218 s.BB s.

Gesetzentwurf derInsO.InsolvenzordnungEntwurf einerff,28 samt
Drucksache 12/212.Wahlperiode.BundestagDeutscherBundesregierung.

tyski delar rätt,Braekhus,Festskrift tillJfr Hellner,15.04.92.443 om
Insolvens-ff, densamme,och 514451kontraktochKonkursMöller, s.

delar318 ff, i1992-93iLennander JTff,189l990forumrättsligt oms.s.
1993,Leasing in Europe,Andersen,Leaseurope/Arthurtysk rätt, samt

ff.33s.
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BGH:s innehållskontroll leasingvillkor enligt AGBG har skettav
antingen enligt de klausulförbudsreglernasärskilda i och§§ 10 11
eller enligt tillämpning generalklausulen i § lyder:en ren av som

Bestimmungen in Allgemeinen Geschäftsbedingungenl sind
undwirksarn, sie den Vertragspartner des Verwenderswenn

den Geboten und GlaubenTreuentgegen von unangemessen
benachteiligen.

Eine Benachteiligung2 ist im Zweifelunangemessene
anzunehmen, eine Bestimmungwenn

mit wesentlichen Grunddanken der gesetzlichen Regelungen,
der abgewichen wird, nicht vereinbaren ist, odervon zu

2. wesentliche Rechte oder Pflichten, die sich der desNaturaus
ergeben, einschränkt wird, dass die Erreichung desVertrages so

gefährdet ist.Vertragszwecks

i mycket antal fall kommitBGH har bedöma leasing-ett stort att
standardvillkor enligtbolagens AGBG. Den successiva rättsbildning

därvid så ingripande och omfattande den iägt är attrum passsom
kan betraktas tvinganderealiteten reglering flertalet vik-som en av

kontraktsfrågor vid finansiell leasing. Innehållet i dennatigare regle-
beskrivs i avsnitt 8.3.2 nedan.ring

Vad gäller gränsdragningen mellan finansiell leasing och köp kan
ii Tyskland dag inte har någon tvingande lagregle-attnoteras man

för avbetalningsköp mellan näringsidkare. 1991 gälldering Före
avbetalningslagen 1894, Gesetz betrqjfend die Abzahlungs-dock av

gescháfie, vilken ägde tillämpning på avbetalningsköp konsu-mot
sådana näringsidkareoch inte registrerats i handels-menter mot som

avbetalningslagen fannsregistret. I särskild regel kringgåen-en om
"Umgehungsgeschäfte", enligt vilken huvuddelendeavtal lagensav

bestämmelser skulle motsvarande tillämpning på avtal in-äga som
gåtts i juridisk form ändamål genomföraatten annan men vars var

avbetalningsköp, saken i avtalet givitsoavsett mottagarenett om av
förvärva äganderätt eller ej. I BGH-praxis ansågsrätt att senare

såleasingavtal kringgåendeavtal avtalet utformatsutgöra ett attom
överföras tillleasingobjektets substans slutligen skulle leasetagaren.

ansågs fallet då leasetagaren vid avtalets ingående kundeDetta vara
utgå ifrån objektet vid störningsfritt avtalsförlopp slutgiltigt skulleatt

hos honom. Särskilt då leasetagaren i avtalet tillagtskvarstanna rätt
tillämplig,förvärva objektet avbetalningslagen liksom dåatt var

försäljninghade välja mellan köp och till tredjeleasetagaren rätt att
ingående stod klart föroch då det vid avtalets parterna attman

inte skulle ha kvar något ekonomiskt värde vid slut.objektet avtalets
Avtal med säljoption för leasegivaren bedömdes däremot inte som
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avbetalningslagen påtillämpades avtalhellerkringgåendeavtal. Inte
fördel försäljningsintäktenhade tillendastleasetagarendär rätt en av

avtalets slut.vidobjektet
konsumentkreditlag,efterträddes 1991Avbetalningslagen av en ny
riktar sig enbart tillVerbraucherkredite 7.12.1990,1überGesetz som

huvudsakligenlagen,Denprivatkonsumenter. motsvararsomnya
omfattar alla konsu-konsumentkreditlag,árs svenska1992 typer av

"sonstigekonsumentkreditköp ochinklusivementkrediter
finansiell leasing.all slagsinnefattarFinanzierungshilfe", vilket

skallutskottsbehandlingen lagen meduttalanden vidEnligt av
ståndpunkt i praxis,i linje med BGH:sleasing förstås,finansiell ett

amorteringen leasegivarensfördär leasetagarenleasingavtal avsvarar
Vissa lagensanskaffningen objektet.förkostnaderochutlägg avav

uttrycklig undantagsbe-enligtskall dock,kreditavtalförregler en
Viktigast därvidfinansiell leasing.påinte tillämpasstärriinelse, synes

informera denkreditgivares skyldighetreglerna attatt omomvara
årsräntan ochkontantpriset, den effektivakreditkostnaden,totala

leasing. Vidarevid finansiellinte gällerstorlek ärarnorteringarnas
vissa trepartsför-"invändningsgenombrott" ireglerlagensinte om

sedvanligkan tillämpasså de direktutformadehållanden att
med analogdock kunna räknatrepartsleasing. lärManfinansiell en

till skillnadskulle i så fall,reglerna. Konsumententillämpning av
genomdriva sinaförst försökabehövainteandra leastagare,från

avsnitt 8.3.2.seanspråk leverantören närmaremot
avbetalningslagengamlaföll utanför dennäringsidkaravtalFör som

försärskilda principernågrautvecklats gräns-civilrättsligtintehar
skillnadenfrån allmänt gällandeavviker dendragningen köpmot som

avtalas iköpoptionhyresavtal. Således kanochköpmellan etten
inte före-ochköp,avtalet omvänt ärleasingavtal attutan anses som

hyresformenden särskildanödvändig förköpoptionkomsten attav
gäller för avtal medMotsvarandeföreligga.leasingfinansiell anses

säljoption.
brukari Tysklandförekommerfinansiell leasingavtalDe somom

"Teilamortisations-"Vollamortisationsverträge" ochiindelasgrovt
delamorteringsavtal. I derespektivefullamorterings-dvs.verträge",

täckningleasingavgifternade löpandeleasegivarenfårförra genom
delamorteringsavtal,sker idetta intetotalkostnad, medansinför ett

eller kaneller 48 månaderför 36 sägasnormalt sluts 24, upp avsom
rättig-och regleringenAvtalens längdsådan tid.efterleasetagaren av

regelmässigtslut bestämsvid leasingtidensskyldigheterochheter
därvidbetydelse harAvgörandeskatterättsliga regler.rådandeefter
finans-utfärdades70-taletföreskrifterdetaljeradede avsom

Bundesfinanzhofiprincipavgörandebakgrundministeriet ettmot av
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enligt1970, vilket ekonomiskt skall ligga tillsynsättett grund för
beskattningen finansiell leasing. Föreskrifterna innebärav att ett
fullamorteringsavtal skattemässigt betraktas leasingavtal ochettsom
inte köp den ursprungliga leasingtidenett minstsom om motsvarar

% och högst %40 90 objektets ekonomiska livslängd enligt sär-av
skild avskrivningstabell. Innehåller avtalet köp- eller förlängnings-
option, får optionsvederlaget därtill inte understiga det bokförda
skattemässiga restvärdet eller lägre marknadsvärde vid tiden förett
optionens utövande. Om avtalet gäller objekt tillskurits speci-ett som

förellt leasetagaren, och efter den ursprungliga leasingtidensom
normalt kan användas på ekonomiskt meningsfullt endast hossättett
leasetagaren, skall leasetagaren dock skattemässig ägareanses som

leasingtidens längd förekomstenoch optioner.oavsett För del-av
amorteringsavtal löper för minst %40 och högst %90som av
objektets ekonomiska livslängd skillnad mellangörs följande tre
avtalsfonner, vilka sistaden lär särskilt vanligt förekomman-av vara
de.

Leasegivaren1 har säljoption till i förväg fastställt pris. Lease-ett
givaren erkänns här generellt skattemässig dvs. avtaletägare,som

vid beskattningen verkligt leasingavtal.utgöra ettanses

Objektet2 skall säljas leasegivaren vid leasingtidens slut. Omav
försäljningsintäkten blir lägre skillnadenän mellan leasegivarens
totalkostnad och erlagda leasingavgifter restskulden, måste lease-

slutbetalning täcka underskottet. Om försäljnings-tagaren genom en
intäkten i stället överstiger restskulden delar på överskottet.parterna
Leasegivaren därvidbetraktas fortfarande skattemässig ägaresom om

Ärhan erhåller %25 och leasetagaren %75 överskottet. lease-av
givarens del i överskottet mindre %25 leasetagarenän däremotanses

skattemässig ägare.som

3 Leasetagaren får avtalet efter utloppetsäga ursprungligupp av en
leasingtid %40 objektets ekonomiska livslängd,motsvararsom av
varefter objektet skall säljas leasetagarenoch slutbetalning.göra en
Som utgångspunkt slutbetalningen likaär med skillnaden mellan
leasegivarens totalkostnad och erlagda leasingavgifter restskulden,
varpå emellertid %90 den försäljningsintäkt leasegivarenav som
uppnått skall avräknas. Uppkommer då underskott skall leasetagaren
täcka detta. Om försäljningsintäkten blir högre restskulden, harän
leasegivaren behålla hela överskottet.rätt Leasegivaren betraktasatt
vid dessa omständigheter fortfarande skattemässig ägare.som

Grundtanken i skatteföreskriftema ligger inte långt ifrån substans-
principen enligt den upphävda avbetalningslagen. Ett leasing-numera
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dåmed köp avtaletekonomiskt likvärdigtsåledesavtal ettsomanses
till lease-objektetkommersiellt värdeallt beaktansvärtöverför av

få betrakta sigdärför, förmåste ägare,Leasegivaren att somtagaren.
objektets restvärde vidbeaktansvärd deltillsigförbehålla rätt aven

delamorteringsavtalförföreskrifternaslut. Ileasingtidens anges
leasegivaren tillför-principiellt avgörandedetuttryckligen är attatt

utsträckning till-beaktansvärdi ekonomiskmöjlighetsigsäkrat atten
leasetagarenobjektet. Attvärdestegringeventuellsiggodogöra

intekan däremotvärdenedgângrisken förhela ensamtstår vara av-
tyskai denligger redanförhållande gängseeftersom dettagörande,

finansiell leasing.definitionen av
särskilda före-denågonfaller underleasingavtal inteFör avsom

grundprin-behandlingen deskattemässigadenskrifterna avgörs av
blir dåAvgörandefastslog 1970.Bundesfinanzhofciper merasom

värdeförändringar på objektetriskenförmånen ochhurallmänt av
leasegivarendärvidGenerelltsig mellanfördelar attparterna. anses

står riskenantingenhanskattemässigbehandlasskall ägare omsom
värdeuppgång. Leasetagarenhar förmånenvärdenedgâng ellerför av

står riskenbådehanskattemässigföljaktligen ägarebetraktas omsom
avtalvärdeuppgång. Omförmånenoch harvärdenedgâng ettför av

samtidigtvärdenedgâng leasetagaren,förriskenhelaläggert.ex.
kanvårdeuppgång,deltill endastharleasegivaren rätt enen avsom

delamorte-ledning dockVisssäkertnågot heltinte avgessvar.ges
del i försälj-leasegivarensenligt vilkenringsföreskrift 2 ettovan,

står hela pris-% då leasetagarenminst 25måsteningsöverskott vara
fallsrisken.

kontraktsrättsligai BGH:shuvudlinjernabeskrivsföljande avsnittI
begrän-FramställningenAGBG.standardavtalslagen ärenligtpraxis

konsumentleasingnäringsidkare. Förmellanfinansiell leasingsad till
särskilda regler iflesta punkterpå degäller nämnts numerasom

behandlas slut-avsnitt 8.3.3konsumentkreditlag. Iårs tyska1990
finansiell leasing.regler försakrättsligainsolvensrättsliga ochligen

praxiskontraktsrättsligaBGH:s8.3.2

avgiftshöjningInformation om

förutsätterhöja leasingavgiftenensidigtleasegivarenförEn rätt att
principsådan klausul iavtalet.sig detta i En ärförbehållithanatt

individuellaallmänna ellerföreskrivits i dedengiltig oavsett om
avfattats så lease-klausulendockgällerMotsatsenvillkoren. attom

sluta sig tillformuleringen kaningående inteavtaletsvidtagaren av
oskäligtVadmöjliga.avgiftshöjningar ärhur ärstora ansessomsom
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således inte primärt storleken den betingade avgiftshöjningenav som
sådan fördet leasetagaren inte tillräckligtutan är genomskådligtatt
vilken höjning han har räkna med.att

Information och beräkning leasetagarens restskuld iom av
delamorteringsavtal

nämndes i föregåendeSom avsnitt det i Tysklandär vanligt med
delamorteringsavtal kan sluta med avtalet lease-sägsattsom upp av

efter månader,24 varefter objektet säljs och leasetaga-tagaren t.ex.
skall erlägga slutbetalning leasetagaren full arnorte-ren en som ger

sinring totalkostnad. sådantEtt avtal fulltav anses numera vara
giltigt eftersom leasegivarens anspråk på full amortering betraktas

karakteristiskt för finansiell leasing. En klausul slutbetal-som om
ningsplikt för leasetagaren därmed inte sådan över-anses som en
raskande klausul enligt § 3 AGBG inte blir avtalsinnehåll.som

har i BGH-praxisDäremot ställts krav på slutbetalningsklausu-stora
genomskådlighet. Såledeslens måste villkoren tydligt framgå hurav

i detaljkravet skall beräknas. Uppgifter de bestämmande beräk-om
ningsfaktorerna, såsom anskaffningspriset och internräntesatsen,
måste Vidare får villkoren inte medföra leasegivaren vidattanges.

förtidaden avvecklingen avtalet ställs bättre avtalet löptänav om
vidare och leasegivaren i stället erhållit full amortering degenom
löpande leasingavgifterna. Detta innefattar krav på full diskonte-ett

framtidaring avgifter leasetagaren skall tillgodoräknassamt attav
vad leasegivaren i övrigt kan in den förtida avveck-spara genom
lingen. Det godtas inte leasegivarens krav på slutbetalning fast-att
ställs schablonmässigt efter viss anskaffningskostnaden,procenten av

slutbetalningen beräknasmåste konkret. fordonsleasingFör harutan
dock, med hänsyn till praktiska beräkningssvårigheter, i praxis
tillåtits villkor fordonets värde vid avtalets slut skall fastställasattom

sakkunnig efter bilhandelns inköpspriser, åtminstone dåav en person
avtalet leasetagaren sälja fordonet till marknadspris.rätt Iattger

falldessa blir leasetagarens slutbetalning lika med skillnaden mellan
det fastställda bilhandlarpriset och leasegivarens kalkylerade rest-
värde vid tiden för leasetagarens uppsägning avtalet.av

Underhållsskyldighet, förrisk objektet försäkringspliktoch

Som det ligga i de typiska särdragen för finansiellnämnts ovan anses
leasing leasetagaren för underhåll och efter avlämnandetatt svarar
står risken för objektet. BGH har således inte haft något invändaatt

detta vid innehâllskontroll enligt AGBG. På grund särskildamot av
förhållanden vid fordonsleasing har leasetagaren där emellertid vid
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objektet tillerkänntsbetydande skadatotalförlust eller uppsäg-av
gäller inte vid andra leasing-varsel. Motsvarandemed kortningsrätt

konsumentavtal, där leasetagarenförmed undantagavtal anses
delamorterings-omvandla alla avtal tilluppsägning kunnagenom

bedömts klausul, vidogiltig har däremotGenerelltavtal. somen
skyldighet omedelbartleasetagarenobjektet åläggerförlust attav

reparation eller ersättningsan-avgifter ingenresterandeerlägga om
med giltiginte hellertill stånd. Leasetagarenskaffning kommer anses

avtalsenligtför objektet dettapåläggas riskenverkan kunna när
Vidare har godtagitstredjetill ellerleverantörenlämnats attman.

på leasetagaren. När lease-försäkringspliktenleasingavtalet lägger
försäkringsrättigheter tilltillkommandeöverlåtit honomgivaren

skyldig ställavid skadefallleasegivarenharleasetagaren, attansetts
objektet ellerförfogande för reparationtillförsäkringssumman av en

läge intehar i dettaersättningsanskaffning. Leasegivaren rätt att
försäkringssumman.leasingavgiftsin fordranavräkna mot

försenat avlämnandeUteblivet eller

avtalömsesidigt förpliktande §§i BGBreglerEnligt allmänna om
hänföra, behöveroch leasingavtalff, vartill hyres-320 är partatt en

och så länge denfullgöra sin prestationsådant avtal intei ett om
grundläggan-tillhandahåller motprestationen. Dettainteandra parten

motprestation har BGHmellan prestation ochpå ekvivalensde krav
oberoende leasing-finansiell leasing,upprätthållit också vid av

därmed inteLeasegivaren harstridande reglering.häremotvillkorens
huvudförpliktel-fullgör sinleasingavgifter han inteerhållarätt att om

tillräckligtinteobjektet. Dettillhandahålla leasetagaren är attattse
anspråk leverantören.överlåter sinatill leasetagarenleasegivaren mot

"Erfül-leasegivarensbetraktas i princip endastLeverantören som
bärleasegivaren leasetagarenvilket innebärlungshilfe", gentemotatt

seriositet inomprestationsfönnåga ochför leverantörensrisken ramen
tilldelegerat leveran-uthyrarförpliktelser leasegivarenför de som

tillgodoräknas leveran-innefattar leasegivarensagdaDettören. att
leasetagarenavtalsförhandlingar medunderlåtenhet vidtörens att

gäller för lease-upplysningspliktden informations- ochfullgöra som
leverans grundför uteblivenleasegivarengivare, liksom att svarar

kan inte heller krävaLeasegivareninsolvens.leverantörens attav
blirreñnansieringskostnadernedlagdaleasetagaren ersätter som

således vidkanutebliven leverans. Leasetagarenpå grundonyttiga av
inskränkningar innehållanämnvärdadröjsmålleasegivarens utan

skadestånd enligtleasingavtalet eller krävaleasingavgiften, frånträda
regler.allmännaBGB:s



Civilrättslig regleringSOU 1994: 120 i några andra länder 311

Fel

Enligt BGH:s praxis kan leasegivaren med giltig verkan friskriva sig
från felansvardet uthyrare har enligt BGB han till lease-som om

överlåter sina köprättsliga anspråk, inklusive till häv-tagaren rätten
ning, leverantören. Alternativt kan leasetagaren fåmot rätt attges
oåterkallelig fullmakt gällande leasegivarens rättighetergöraatt mot
leverantören. Leasetagaren får friskrivningen däremot integenom
ställas juridiskt eller faktiskt rättslös. I praxis har inte godtagits att
leasetagaren får leasegivarens köprättsliga anspråköverta endast om
leasetagaren Zug Zug med övertagandet betalar leasegivarensum
återstående krav enligt leasingavtalet. Leasegivarens friskrivning är
därtill giltig endast de rättigheter leasetagaren får nårövertaom som

till den minimistandard köpare alltid skall ha enligt AGBG.upp som
har leasetagarenDäremot tåla kortare reklamations-ansetts att

frister gäller vid köp vid hyresavtal liksom förän näringsidkaravtal
då leasetagaren konsument.är

på avhjälpande fel kanKrav leasetagaren med stöd de över-av av
köparrättigheterna endast rikta och genomdriva leveran-tagna mot

eller vill inteKan leverantören åtgärda felet, får leasetagarentören.
enligt vanliga köprättsliga regler häva köpet eller avdrag pågöra
köpeskillingen. Då åliggerköpet hävts det leasegivaren i egenskapatt

köpare återlämna objektet till leverantören återfäendemotav av
köpeskillingen. Genom hävningen köpet också den avtals-av anses
mässiga grunden "Geschäftsgrundlage" för leasingavtalet falla bort,
varvid frånleasetagaren blir fri framtida betalningsskyldighet och kan
återkräva avgifter han redan har erlagt. Om återgången köpetsom av
inte kan genomföras på grund leverantörens obestånd ellerav om

pådet inte längregrund kan krävas leasetagarenattannan genom-
driver sina anspråk leverantören, skall leasetagaren ställasmot som

återgången hade genomförts. Leasegivaren måste alltså fullföljaom
återgången leasingavtalet återfårhan inte köpeskillingentrots attav

den insolvente leverantören. Leasegivaren står således vid fel denav
ekonomiska risken för leverantörens insolvens. Vad sagtssom nu om
hävning gäller på motsvarande då leasetagaren leverantörensätt av

prisavdrag återkrävt del erlagd köpeskilling till lease-som en av
givaren: återkravet fryser inne i leverantörens konkurs skallom
leasingavgiften ändå ned i motsvarande mån.sättas

Eftersom bortfallet leasingavtalet liksom nedsättningenav av
leasingavgiften inträder direkt följd köpet hävsattsom en av
respektive köpeskillingen ned, nedan bara hävs, blir viktigtsätts det

fastställa hävning köpet får effekt.när Enligt allmännaatt en av
fårregler leasetagarens hävningsförklaring verkan antingen leve-när
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på hävningendomellerhärmedinförstådd närsigförklaratrantören
emel-vid tvistpraxis har leasetagarenBGH:sEnligtavkunnats.har

den tidpunktfrånleasingavgifternainnehållavidaretillslertid rätt att
lease-leasegivarenOm stämtleverantören.talanväckerhan mot

vilande tills rätts-mål förklarasskall detta ettbetalningpåtagaren
lease-ochmellan leverantörentvisteniföreliggeravgörandekraftigt
betal-prejudicerande iavgörandedetta ärpåberorvilket atttagaren,

mellanförlikningbundenLeasegivaren ävenningsmålet. är av en
lease-ochleverantörendock inteleasetagaren,ochleverantören om

fel-skallobjektetöverenskommitkollusivt attt.ex. ansestagaren
ligger isamarbetekollusivtförekomstenförBevisbördanaktigt. av

dockmissbrukförebyggandeTillleasegivaren.påprincip ansesav
enskil-i detFinnsbevisningen.kravhöganågraställasinte kunna

kollusivmöjligheten över-förhållpunktertillräckligafalletda enav
leasing-visapå leasetagarenligga atthar det attenskommelse, sagts

fel.° insol-Om leverantören ärmedbehäftatverkligenobjektet var
inte krävasbetalning, lärleasetagarenleasegivaren stämtochvent

frånbefria sigförleverantörentalanväcker attleasetagaren motatt
ställetskall ibetalningsyrkandeLeasegivarensbetalningsansvar.
köpe-hävakunnathaninvändermed rättleasetagaren attogillas om

felet.grundprisavdragelleravtalet göra av
leasing-innehållaharalltid rättleasetagaren attkanTilläggas att

då leverantörenbrukasinte kanobjektettidunderavgifterna som
till leasetagarensersättningsobjekt ställsintefel,avhjälper ettom

förfogande.

skadeståndsklausulerochFörfallo-

grundpåuppsägningvidleasegivarenvilkaenligtKlausuler, av
omedelbarkrävaochobjektetåtertabetalningsdröjsmål har rätt att

BGHleasingavgifter, harobetaldasamtligaförtidsbetalning avav
principenstridandesåsomAGBGenligt § 9ogiltiga mot omansetts

hyresavtal.motprestation iochprestation ettmellanekvivalens
leasetagarengjortsharbedömning även snarSamma genomom

objektet. Lease-återlösahaftavgifter rättsamtligabetalning attav
elleravtaletantingenbetalningsdröjsmål uppsägavidfårgivaren

Vidaresamtidigt.bådaderaintedäremotavtalet,fortsättningkräva av
inteförstavtalet annatendaståtertas sagtsobjektetfär upp, omom

avtalats.uttryckligen

° 870.Ulmer/Brandner/Hensen a.a. s.
" 7.EmmerichSe s.a.a.



några andra länder 313reglering iCivilrättslig1994:120SOU

posi-skadestånd med detleasegivaren krävauppsägning kanEfter
leasing-samtliga uteståendedvs. normaltkontraktsintresset,tiva

minusuppsägningentiden förviddiskonterade till nuvärdeavgifter
inbesparadeåteruthymingsintäkt,ellerförsäljnings-eventuellen

skadeståndet kanschabloniseringoch skatter. Enkostnaderövriga av
ogiltig enligt § 11 Nr 5skadeklausuldylikske, ärprincipi men en

förväntadeöverstiger denreglerade falleni deschablonenAGBG om
frånkärmer lease-ellernormala förlopp"enligt "sakemasskadan

uppkommit ellerinteskada ärpåvisamöjligheten attatttagaren
skadestånd,schabloniseratschablonen. Ettväsentligt lägre än som

positivaberäknad efterskadanfaktiskadenöverstigerväsentligt
gällande.normalt intealltsåkan görasintresset,

Överlåtelse skyldigheterochrättigheterav

får avtalsparti BGBprinciperobligationsrättsligaEnligt allmärma en
sinainterättigheteröverlåta sinasamtycke motparten menutan av
medstandardavtal, kaninklusiveavtal,Genom parternaskyldigheter.

BGH-rättigheter. Iöverlåtelseuteslutaocksåverkangiltig aven
underuthymingintaget förbudleasingavtali ansettspraxis har motett

AGBG.giltigt enligt

sakrättsliga reglerInsolvensrättsliga och8.3.3

insolvensLeasetagarens

Konkursordnung KO,årskonkurslagen, 1877gällande tyskadenI
avtal iförpliktandeömsesidigtkonkursgäldenärensreglerfinns om

i §generella regeln 17,grundläggande ochdenEnligt17-28.§§ som
mellanväljakonkursboetköp, har rätttillämplig vid bl.a. attattär

fårboetdärifrån. Inträdetavståochavtalgäldenärensinträda i att
medanmotprestationen,avtalademassafordran denpåmotparten en

skadeståndpåkonkursfordrangällandekanendast göramotparten en
uppdelninghelhet. NågonavtaletInträdetavstår.boet somavserom

erkänns inte.konkursutbrottetefterföre ochprestationertid ellerpå
lagen, harinte itvingande klargörsboets inträdesrättHuruvida är

reglerSärskildalitteraturen.omstritt iochBGHavgjortsinte ärav
arrendeochför hyrabl.a.18 KO,iavtalstypervissaför ges

följan-innebär deegendomlösVid hyraegendom.och lösfast avav
de.

harkonkursföre hyrestagarensinte avlämnatshyresobjektetOm
kon-hyresavtalet. Hyrestagarenshävaovillkorlig rättuthyraren att

med krävanöja sigoch fårinträdesrätt ut-attsaknar attkursbo
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hyraren dröjsmål besked han utnyttja sin häv-utan attger om avser
ningsrätt. Underlåter uthyraren detta hävningsrätten förloradär och
konkursboet kan inträda i avtalet enligt den allmänna regeln. Om
objektet i stället har avlämnats hos hyrestagaren före konlcursen, har
såväl uthyraren konkursboet avtalet tillrätt sägaattsom upp upp-
hörande efter utgången lagstadgad uppsägningstid, vilken enligtav
§565 BGB dagar. Denna tid kan därtillär med giltig verkantre
avtalas bort, och klausul till omedelbar uppsägningrätt ären om
likaledes giltig boet. När det boet hyresavtaletär sägermot som upp
får uthyraren gällande konlcursfordran på skadeståndgöra meden
högst den faktiska skadan, medan något skadestånd inte alls kan
bevakas då uppsägning uthyraren. Om ingendera sidangörs görav
bruk sin uppsägningsrätt löper hyresavtalet vidare, varvid hyrornaav
för tiden efter inte före konkursutbrottet massafordringar.ärmen

Det omdiskuterat den allmänna valrättsregelnär gäller vidom som
köp eller beskrivnade reglerna för hyresavtal skall tillämpas vid
finansiell leasing. BGH:s praxis tyder på hyresreglernanärmast att
skall användas, medan den förhärskande meningen i doktrinen före-
språkar kombinerad tillämpning köp- och hyresreglerna, åt-en av
minstone leasingavtal med köp- eller anvisningsoption för lease-
tagaren.

civilrättsligSom objektet har leasegivaren efter rättsenligägare av
uppsägning objektet konkursboet, §rätt 43 KO.att separera ur
Någon registrering eller offentliggörande krävs inte. Dettaannat
gäller vid sale and lease back, tyskdär sakrätt inte heller ovill-även
korligen kräver leasegivarens köp fullbordas traditionatt genom av
objektet. räcker,Det vid säkerhetsöverlåtelse, med uttryck-även ett
ligt eller underförstått avtal säljaren/leasetagaren besitterattom
objektet för köparens/leasegivarens räkning. Vid objektets återställan-
de gäller allmänna iregler BGB. Konkursboet inte sådantär som
skyldigt återtransportera objektet till leasegivaren, och lease-att
givarens kostnader för återtagandet vanliga konkursfordringar.är

kan alltså nöja sigBoet med hålla objektet tillgängligt för hämt-att
ning.

Sedan 1978 har arbetat med reformering hela den tyskaman en av
ackords- och konkursrätten. slutligt förslagEtt till Insolvenzordnung

föreladesInsO Förbundsdagen 1992. Den lagen inomväntasnya
kort bli varefter den beräknas träda i kraft den januari1antagen,
1996 eller 1997. innefattarLagen enhetligt insolvensförfarande,ett

kan antingen i likvidation, ackord och/eller reorganisa-utmynnasom

2 Se Möller, Konkurs och kontrakt ff.451närmare s.
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tion. avtal har i viss utsträck-ömsesidigt förpliktandeBeträffande
modernisering KO:s regler,överföring ochendast skettning aven

Speciellanyheter §§ 117-137 InsO.deldet stadgas även enmen
lagen, däremot be-leasing inte i denför finansiellregler nyages

bestämmelserhyresavtal liksom allmännastämmelser för ärsom
insolvensförfarande hosleasing. Vid lease-på finansielltillämpliga

resultat.de följandetagaren ger
insolvens-lnsolvenzordnungKonkursordnungskillnad frånTill ger

avstå från gäldenärensinträda i ochvalrätt mellanförvaltaren att
före insolvensför-avlämnats ellerobjektetleasingavtal, oavsett om

massafordringarleasegivarens avgiftskravblirSker inträdefarandet.
inträdaAvstår boet frånförfarandet.efter öppningentidenför attav

och krävaobjektetfår leasegivarenavtalet ochupphör separera
föruppsägningsrättNågons.k. insolvensborgenär.skadestånd som
fårsärskild regelföreskrivs inte. Enligteller boetleasegivaren en

insolvensförfarande inteöppnandeansökanefterleasegivaren avom
leasing-underlåten betalninggrundavtaletheller säga avavupp

ansökan gjordes. Lease-uppkommit efter detdröjsmåletavgift attom
åberopa leasetagarensinte hellertidpunktfår efter dennagivaren

Härtillfår uppsägning.situation grundekonomiskaförsämrade som
avtalsförhållandengäldenärenssamtliga regler ärkommer att om

betyderföreskrift 137 InsO. Dettauttrycklig §enligttvingande att
tillämpninginskränkerutesluter elleröverenskommelser avensom

överenskommelser innebärliksomogiltiga,lagreglema attär som
leasegivarenensidigt frånträdaseller kunnaskall upplösasavtalet av

heller kan lease-leasetagaren. Inteinsolvensförfarande hosdå öppnas
klausulåberopainsolvensförfarandetöppningeneftergivaren enav

försämring lease-avtalet vidfrånträdandetill ensidigträtt avavom
antecipe-insolvens- ochställning. Alla slagsekonomiskatagarens

enligt denogiltiga boetordringsklausuler med andraär mot nya
lagen.

insolvensLeasegivarens

sakrättsligt skydd dåingethar leasetagarengällande tyskEnligt rätt
leasegivaren går i konkurs.avlämnats hos honomobjektet inte när

förskotts-och eventuellbehålla objektetkonkursbo kanLeasegivarens
konkursfordringar.sina kravfår bevakaavgift och leasetagaren som

inträdadockavtalet har boetönskar fullfölja rättkonkursboetOm att
valrättsregeln.enligt den allmänna

3 ff.1992:113 291beskrivning i SOUSe närmare s.
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har avlämnats före leasegivarens kon-Om leasingobjektet däremot
enligt KO verksamt konkursboet in-kurs, avtalet § 21är mot utan

det och leasetagarensskränkningar. kan inte eventuellaBoet säga upp
Äldremassafordringar från och med konkursutbrottet.fordringar blir

för. boet sedermera säljerboet inte ansvarigt Närkrav kan göras
skydd för sin besittning denobjektet har leasetagaren äga-mot nye

då leasegivaren ornsättnings-gäller eller§ 986 BGB. Detsammaren,
Öppensäkerhetsöverlåtit objektet konkurs. pantsättningutom av

giltig verkan, eftersomkan däremot inte ske medobjektet pantsätt-
övergåregendom enligt § 1205 BGB kräver ining lös att pantenav

besittning, vilket inte kan ske i stridomedelbara medpanthavarens
besittningsrätt.skyddadeleasetagarens

för efterkrav på leasingavgift tid kon-Leasegivarens konkursbos
konkursford-inte kvittas bort leasetagarenskursutbrottet kan mot

förskottsbetalning ochringar gäldenären. Däremot annatmot anses
förhärskande mening kunnaleasingavgift enligtförfogande över

begränsningar, i den mån förfogandet inteåberopas boetmot utan
återvinnas.kan

försämring leasetagarensInsolvensordnung medförDen avennya
längreinsolvens. Leasingavtalet skall intevid leasegivarensställning

underkastat boetsboet i stället all-vidare gälla utanmotutan vara
mellan inträda i och avståtvingande väljaoch rättmänna att attatt

förvaltaren inträda kan leasetagarenavtal. Väljerfrån gäldenärens att
insolvensförfarandet,nyttjandet oberoendevisserligen fortsätta av

och kan objektet åter-förvaltaren upphör nyttjanderättenavstårmen
sistnämndakonkursboet. kan i läge krävatill Leasetagarenkrävas

insolvensborgenär. Leasetagarens sakrätts-skadestånd baramen som
kommer däremotleasegivarens singularsuccessorerliga skydd mot att

tidigare.kvarstå som
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Frankrike8.4

Inledning8.4.1

finansiell leasing tidigtFrankrike blev viss form föremål förI en av
66-4585 den 2 juli 1966 avseendereglering lagengenom nr av

bedriver "crédit-bail" nedan kredithyra. lagföretag Dennasom
kreditpolitiska regler tillstånd,ursprungligen endastinnehöll om

för företag bedrev kredithyra. Genomtillsyn, de som enm.m.
september 1967 och dekret 72-ordonnans 67-837 den 28 ettav nrnr

kompletterats med civil- ochden juli 1972 har dock lagen566 4av
redovisningsrättsliga Regleringen gäller både fast och lösregler.

Civilrättsligt innefattar den dels krav på offentlig registre-egendom.
kredithyresavtal med angivande och egendomenring parternaavav

skydd hyrestagarens borgenärer och god-för uthyrarens motmot
förvärvare på hyrestagarens sida, dels regler dentroende attom som

kredithyresavtalets löptidegendomen uthyraren underförvärvar av
förpliktelser överlåtaren, kvarstårhar garantsom som somsamma

dem.för
följandeegendom definieras i gällande lag påKredithyra lösav

sätt.

utrustning, inköptamaskiner, verktyg eller"Uthyrning annanav
företag förblir till egendomen,uthyrningför denna ägaresomav

möj-affärer, hur de betecknas, hyrestagarendessanär oavsett ger
förhyrda egendomenförvärva hela eller del denlighet att en av

pris delvis beaktar deöverenskommet åtminstonemot ett som
erlagts form hyror."betalningar isom av

objekt avsedda fördefinition innebär leasing endastDenna att av
skall förvärvat särskiltomfattas, objektetnäringsverksamhet att vara

objektet,leasegivaren skall tillleasasför ägare attatt ut, att vara
köpa objektet, optionsprisetskall ha optionleasetagaren rätt att att

leasingavgifter ii förväg erlagdaskall överenskommet samt attvara
på optionspriset.del skall tillgodoräknas leasetagarenfall tillvart en

utanför, liksom konsu-medför direkt leasing fallerkravDessa att

4 på utredningenfranska justitieministerietsAvsnittet bygger svar av
"crédit-bail", justitie-lagstiftningen franskaställda frågor bilaga 1,se om

1990 på skriftlig fråga rörande leasingavtalsden 5ministerns marssvar
insolvensförfarande, Koblitz, Mobilien-vid inledandeställning av

Crédit-bail, 1990, Arvidsson, SvJT 1988 648Finanzierungsleasing und s.
ff. Jfr Lennander i JT 1992-93 318 ff, ioch 1992:113 362SOU ävens. s.

delar fransk rätt.om
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indirekt leasing med köpoption till marknadspris.mentleasing och
leasing med säljoption och avtal med förläng-Likaså faller finansiell

legaldeñnitionen, däremot inte sale and leaseningsoption utanför
uppfyller lagens krav.med återköpsoptionback somen

avgränsningen begreppet kredithyra medförrelativtDen snäva av
tudelats finansiell leasingleasingmarknaden och iden franska attatt

betydelse, antingen innefattandeFrankrike har vid och snävenen
finansiella leasingavtal eller också bara dekredithyra andrasåväl som

skall ocksåfinansiell leasing i strikt mening. Noterassistnämnda att
formerinnebär något förbud andrakredithyra intelagen mot avom

râttsverkningar följersärskilda medendast deleasing, attutan som
inträder. Sålunda behöverkredithyra inteklassificeringen ettsom
inte registreras för lease-faller utanför lagenleasingavtal attsom

sakrättsskydd, skulle avtalet sedermera bliåtnjutagivaren skall men
förlora äganderättenriskerar leasegivarenkredithyrabedömt attsom

försvinner till godtroendeobjektetkonkurs elleri leasetagarens att en
Därtill kan leasingavtalsida.leasetagarensförvärvare ett som

på avtalet,beteckning medutanför lagen,faller oavsett parternas
förtäckt avbetalningsköpborgenärsintressettillhänsyn ettsomanses

skillnader framför allt skatte-med åtföljandehyrköp,eller ettsom
kredithyra däremot skettregistrering enligt lagenmässigt. Har om

gällerägarposition vidare. Dettaleasegivarenserkänns ävenutan om
utgång skulle lägrevid avtalstidensöverenskomna restvärdetdet vara

alla skälleasetagaren därför harbokförda värdet ochdet utövaattän
avgörande lease-kredithyra detköpoption. Vidsin är ensamt att

Åköp och återlänmande.juridiskt har valrätt mellanstrikttagaren
köpoption regleringenleasingavtalomfattas inteandra sidan utan av

ñnansinstitut.ochför banker
finansiell leasing i formregistreringskravet vidsärskildaDet av

generellt restrik-fransk sakrättsbakgrundkredithyra skall mot avses
så-Fram till 1980till dolda kreditsäkerhetsrätter.tiva hållning var

verkan köparensavbetalningssäljares ägarförbehållledes motutan
i förstatillämpningen söktevilket ikonkursbo, runt genomman

kombinera elementHyrköpet ansågshyrköpskonstruktioner.hand av
innefattade ömsesidigaavtalet visserligenköphyra och attgenom

inledande för-villkorade densäljlöften, dockochköp- avvarsom
omedelbart bliköparenVid avbetalningsköphymingen. ägare.anses

frågadock oftahar domstolarnakonkurs ärhyrköparesI ansett att
sakrättsligt overksamtavbetalningsköp medsimulerat ettettom

ägarförbehåll
.

separations-förbehåll medföravbetalningssäljaresEftersom numera
harminskat kraftigt. Dettahyrköpens betydelsekonkurs, harirätt

många gångeranledningen, detockså den ärvälkommet attansetts av
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svårt skilja kredithyra från hyrköp, bl.a. därföratt att parternas
beteckning på avtalet inte avgörande och det vidär hyrköp ofta
föreligger trepartskonstellation vid kredithyra/finansiellsamma som
leasing. Den principiella skillnaden ligger i hyrköpetatt sagtsom
innehåller ömsesidigt bindande köp- och säljlöften, medan kredithyra

hyrestagaren ensidig köprätt. viktigasteDen skillnaden i rätts-ger en
verkningar liksom mellan kredithyraär, och andra leasingavtal, att
kredithyra registreringen uthyraren starkare tredje-ettgenom ger
mansskydd.

För de kontraktsrättsliga frågorna vid finansiell leasing inklusive-
kredithyra mellan näringsidkare saknas i Frankrike särskild lagstift--
ning, bortsett från Code civils allmänna avtals- och hyresrättsliga
regler. Konsumentleasing omfattas däremot konsumentkreditlagenav

78-22 den 10 januari 1978. Denna lag innehåller detaljeradenr av
och tvingande regler informationsplikt, âtertaganderätt, räntehöj-om
ning, trepartsförhållanden, giltigheten vites- och ersättnings-av
klausuler, Vid konsumentleasing vissa regler iär även 1978 årsm.m.
konsumentprodukt- och tjänstlag nr 78-23 tillämpliga.

Någon lagstiftning avbetalningsköp utanför konsumentområdetom
finns inte i Frankrike.

Jämfört med den tyska prejudikatbildningen fransk rättspraxis påär
leasingområdet återhållen. Den högsta domstolen, Cour de Cassa-
tion, har dock vid flera tillfällen haft bedöma särskiltatt treparts-
frågorna vid finansiell leasing, följande avsnitt.närmarese

franskaDen insolvenslagen innehåller1985 tvingande reglernya av
tillämpliga på bl.a. finansiellär leasing. Dessa kan medförasom

relativt ingripande konsekvenser för leasegivaren, avsnitt 8.4.3se
nedan.

8.4.2 Det kontraktsrättsliga rättsläget

Den kontraktsrättsliga utgångspunkten såväl kredithyraär att som
finansiell leasing särskild form hyra lös sakannan ses som en av av

ioch de huvudsak dispositiva reglerna i Code civil i principatt är
tillämpliga. Jämkningar leasingvillkor kan ske dessaav om anses
strida med "ordre public", vilket emellertid sällan fallet.ansetts vara
Någon motsvarighet till den tyska standardavtalslagen AGBG finns
inte i Frankrike.

franskI godtas till börjanrätt leasingavtalen lägger riskenatten
och för objektet på leasetagaren, liksom leasetagarenansvaret att
åläggs försäkringsplikt, allt under förutsättning leasetagaren fåratt
tillgodoräkna sig utfallande försäkringsersättning.
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från för felfriskriver sigleasegivarenvidaregodtasDet att ansvar
förutsättning leasetagaren överta,rättundereller brist attatt ges

köparrättig-leasegivarensgällandegrundeller på görautöva annan
finansiell leasingStandardavtal förfranskaIleverantören.heter mot

skadestånd till lease-betalaofta leverantörendessutomlovar att
sådant självständigtbrist. Menvid fel eller även etttagaren om

inställdvälvilligt tillvariti rättspraxisgjorts, haråtagande inte man
konstruktionvilkenoberoendelåta leasetagaren, parternasomatt av

där lease-de modellerIleverantören.rättigheterfullavalt, mot
eller får full-leverantörenleasegivarensförvärvar rätt mottagaren

kunnavisserligen intetorde dettadenne,makt mot grun-att anses
då i ställetharleasetagarensådan,modellenpå gettsdas mensom

på kvasikontraktuellleverantörenskadeståndkrävamöjlighet att av
tredjemansavtal.enligt reglergrund eller om

från leasegivarenövertagitsköparrättigheterdeMed stöd somav
i lease-prisavdrageller krävaköpeavtalethävaleasetagarenkan även

påköpet fårhävningeffektFrågan vilkenställe.givarens aven
vack-tidigare variträttspraxis har häromstridd, ochleasingavtalet är

uthyrareshävdatsTyskland hariPâ liknandelande. sätt att ensom
"causa" förovillkorligfelfritt objekttillhandahållande ärett enav

därförleasingavtaletochbetala hyraskyldighethyrestagarens attatt
praxistidigarehävs. Iköpetretroaktiv verkanmedfallabör om

inte avtaletåtminstone närinte dettadockgodtogs resonemang,
dockCassation hardenon-recourse-klausul. Cours.k.innehöll en

hävningfastslagit1990,novemberavgörande ii att aventresenare,
leasingavtalet,uppsägningnödvändighet medförmedköpeavtalet av
dennaföljdernareglerar uppsäg-klausulergällervad avutom som

frånavgörandetillrelaterarundantagsistnämndaning. ett mars
leasing-ochköpetshinderkassationsdomstolen,där1989, utan av

leasetagarenföreskrevvillkorgodtogåtergång, attavtalets ett som
hävningefterleasegivarenförskulleleasegivaren att avmot svara

leverantören.köpeskillingenåterfickköpet av
betalnings-frånleasetagarenbefriar såledesköpethävningEn av

återkrävaoch honomleasingavtalet, rättenligt attskyldigheten ger
avtal fåskanleasetagarenavgifter, atterlagdaredan genommen

från leveran-köpeskillingenåterkravleasegivarensför avansvara
Påinsolvens.vid leverantörensbetydelsesärskildfårvilkettören,

bedömningen.tyskafrån denfranskpunkt avvikersistnänmda rätt
kassationsdom-iavgörandeenligtleasegivaren,kanTilläggas ettatt

sådana beloppåterbetalaskyldigintemaj 1991,stolen i är att som
beloppavräknafår alltsåLeasegivarennyttjande. ettmotsvarats av

objektet.hafthakanleasetagarenför den nytta avsom
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Vid försenat utebliveteller avlämnande objektet gäller på mot-av
svarande vid fel leasegivaren med giltig verkan kansätt attsom

bort sitt för rättidigavtala leverans han överfört sinaansvar om
köparrättigher till leasetagaren, dåvilken kan kräva fullgörelse, häva
köpet och kräva skadestånd leverantören. Leasetagaren behöverav

betala förrän erhållitdock inte börja han objektet. Uteblir objektet
helt intebehöver leasetagaren betala något. Leasetagaren kan däre-

friskrivninginte, skett, kräva skadestånd leasegivaren pånärmot av
grund dröjsmål detta inte beror på leasegivaren. Detta gällerav om

skulle insolventleverantören och skadeståndsfordranäven om vara en
därför stårhonom värdelös. Leasetagaren i denna meningärmot

insolvens.risken för leverantörens Om det har avtalats lease-att
val leverantör sker på leasegivarens uppdrag, vilket ärtagarens av

mycket vanligt i franska Standardavtal, kan leasegivaren dessutom
skadestånd anledningkräva leasetagaren med objektet fryserattav

inne i leverantörens konkurs. Om leveransen objektet omöjliggörsav
på grund olyckshändelse hos leverantören, torde leasegivaren dockav

leasingavgifter skadeståndvarken kunna kräva eller leasetagaren.av
Vid leasetagarens avtalsbrott har leasegivaren i franska avtal rätt

häva domstols prövning och kräva schabloniserat skadeståndutanatt
enligt särskilda klausuler. Såväl hävnings- skadeståndsklausulensom

giltig deni princip kan användas redan vid obetydligtär även när
dockavtalsbrott. code civil finns regler inskränker giltighetenI som

vites- eller skadeståndsklausuler. Viktigast vid leasing regelnär attav
avtalad ersättning skall underkännas då den på objektiv grunden

framstår "manifestement excessive", dvs. uppenbart för hög.som
hävningsgrunderna främstfranska leasingavtal betalningsdröjs-I är

visst befarat betalningsdröjsmâl, leasetagarensmål, brottsätt mot
försämrad säkerhet och leasetagarensplikt i avtalet, verksam-atten

inställs eller överlåts. utgångspunkt godtas dessahet upphör, Som
hävningsgrunder. vissa avtal också inledande insolvens-I är av
förfarande leasetagaren hävningsgrund, framgårhos men som av

avsnitt sådan klausul ogiltig enligt insolvenslagen.ärnästa en
Leasegivaren har överlåta sina rättigheter och objektet.rätt att

Enligt 1967 års komplettering till lagen kredithyra har för-om en
objektet förpliktelser den överlåtande lease-värvare av samma som

vilken kvarstår jämte förvärvaren.givaren, Leasetagarengarantsom
får inte leasegivarens samtycke överlåta sin franska avtalIrätt.utan
lär detta ofta redigeras så, leasetagaren ha överlåtasägs rättatt att

rättigheter till tredje efter tillstånd leasegivaren.sina Parter-man av
överlåtas medgivande.förpliktelser kan inte utannas
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Insolvensrättsliga regler8.4.3

företags rekonstruktionjanuari 1985den 2585-98Lagen omavnr
enhetligtreglerinsolvenslagennedankonkursoch ettger om

tidigare regler konkurs,insolvensförfarande har ersatt omsom
förfarande, normalt inledsbetalningsanstånd. Dettaochackord som

kan i antingenmånader,utredningsperiodmed utmynnasexomen
"liquidationeller konkursjudiciaire""redressementrekonstruktion

driften verksam-utredningsperioden fortsätterUnderjudiciaire". av
tiden rådermöjligt, och underochbestämsinget ärheten, annatom

förfaran-från tiden förefordringarvilket ingaundermoratoriumett
inga säkerhets-vidtas ochindrivningsåtgärderingabetalas,det får

vissa lönekrav och borge-endast förgällerUndantagutnyttjas.rätter
utredningsperioden skall möjligheternaUnderhandpant.mednärer

förberedas.saneringsplanochundersökasrekonstruktiontill en
frarnlagda planen skallden sedermeraDomstol beslutar antas.om

överlåtelse verksam-drift eller 2fortsattlkanPlanen ut av
planrekonstruktionsâtgärder: lbetraktasbådavilkaheten, som

ingensjälva verksamheten. Kanräddaroch plan 2företageträddar
besluta konkurs,skall domstolenfram ellerplan läggas antas om
säljas för borgenärer-och tillgångarnaavvecklasskallvarvid rörelsen

vidaredrift ibeslutafår i detta lägeDomstolenförnöjande. omnas
månader.högst tre

fåfordringsägarna skallskall hurrekonstruktionsplanenI anges
avbetalningsplan ochidrift sker dettaför fortsattplanbetalt. I enen

betalt köpe-fårborgenärernaöverlåtelseplani att urgenomen
inte fårde fordringarvarvidförmånsrätt,efter sinskillingen som

Även får användassäkerhetsbelastad egendomupphör.fullt betalt
sådan egendomförfarandet. Säljsundersäljasdrift ochunder fortsatt

räkning intill beloppetför borgenärensköpeskillingenskall reserveras
moratoriet harförrändock inteUtbetalning skerfordran.hansav

säkerställda borgenärerdrift omfattasfortsatt ävenVidhävts. av
ned deintefordringar kanderas sättasavbetalningsplanen, ommen

samtycker till det.inte
verksam-rådighetengäldenärenbehåller överförfarandetUnder

administratör.mån den intei denoch egendomen övertasheten enav
Rättshandlingardomstolen.bestämsrollfördelningenDen närmare av

alltidkräver dom-verksamhetenlöpandeutanför denliggersom
godkännande.stolens

regler.särskilda FöravtalsförhållandengäldenärensFör ges
inledandeBeslutetföljande.innebär dedelleasingens avom

leasegivareninteleasetagaren rättinsolvensförfarande hos attger
avtaletställetUtgångspunkten iavtalet. äreller atthäva säga upp
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löper vidare. Avtalsvillkor strider detta ogiltiga.ärmotsom
Administratören har däremot välja vilkarätt avtal skall be-att som
hållas och vilka skall låta falla. Väljer han behållaman att ett
leasingavtal skall leasingavgifterna från förfarandets inledning betalas
allt eftersom de förfaller, i likhet med andra nytillkomna fordringar.
Leasegivarens fordran har i denna del bästa prioritet omedelbart efter
lönefordringar från två månader före förfarandet och fordringar
säkrade med handpant. Leasingavgifter förfallna och obe-som var
talda vid förfarandets inledning får däremot inte betalas så länge
moratoriet gäller. ställetI åligger det leasegivaren i förfarandetatt

det obetalda beloppets storlek, liksom beloppet och för-uppge av
fallodagarna för återstående avgifter. Leasegivaren kan inte åberopa
gäldenärens betalningsdröjsmâl före insolvensförfarandet grundsom
för hävning och återtagande under moratoriet. Inte heller får lease-
givaren grund insolvensförfarandet eller tidigare betalnings-av
dröjsmål kräva förtidsbetalning alla återstående leasingavgifter.av

Om plan för fortsatt verksamhet gäller regler.antasen samma
leasingavgifternaPlanen skall dock inbegripa hur de obetalda från

tiden före förfarandet skall betalas, varvid förseningar och uppskov
skall i beaktande. Antas i stället överlâtelseplan,tas kan dom-en
stolen bestämma för rörelsen viktiga avtal, däribland leasingavtal,att
skall följa överlåtelsen verksamheten. Leasegivaren kan alltsåav
förpliktas fullfölja leasingavtalet med förvärvarenatt verksam-av
heten leasetagare. Denne då betalningsansvaretövertar försom ny
objektet. Försäljningsintäkten från verksamhetsöverlâtelsen skall
tillgodoföras leasegivaren för täckning äldre krav och övrigaav
borgenärer.

Vid konkurs skall leasegivaren, på överlåtelse-sätt närsamma som
plan få betalt tillgångarnas försäljningspris.antas, När konkursur
beslutats han dock inte skyldigär fullfölja avtalet kan återtaatt utan
objektet med stöd sin äganderätt. Som framgått konkursenärav ett

avvecklingsinstrument i det franska förfarandet.rent
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finansielllagenportugisiskaDen8.5 om

leasing

Inledning8.5.1

heltäckande civil-någorlundaländer därde fåPortugal är ett enav
Lagdekretetinförts.leasing harfinansielllagstiftningrättslig nrom

leasing har,finansiellavtalangåendejuni 1979den 6171/79 omav
årenundertillkommit förprimärtingress,i lagens attbekräftasvilket

fåi syfteproduktionsmedelleasing attstimulerarevolutionenefter av
ingressenenligtregleringenmed äravsiktekonomin. Enpåfart

ändamålandraföranvändsleasing intefinansielltillockså attatt se
begränsad tilldärföravsedd. Lagen äregentligenvilka den ärförän
kommersiellaföremål vissaoch harnäringsidkarförhâllanden som

utrustning. Enligtellerverktygmaskiner,fastigheter annansamt
ändamål.primärasittsig fyllavisatlagenuppgift har

in-leasingbolagenshuvudsakibestämmelserLagens motsvarar
alltid stödvillkor har nästanstandardavtalensportugiskaDetressen.

sällanmycketdomstolarnatillförklaringvilket atti lagen, är en
förfalloklausulervarit vissaharUndantagleasingklausuler.åsidosatt

betalningsdröjsmål.vid
medoch inledsprinciperallmännainnehållerkapitelförstaLagens

definition.följande

varigenomavtal,leasingfinansiellavtal"Med ett en avavsesom
tidsbegränsatandredenmedgevederlagåtar sig motattparterna

anvisningefterframställtsellerförvärvatssaknyttjande somenav
förvärvadelvis kanhelt ellerdennesistnämnde ochden somav

överenskommasskallprisellerprisöverenskommet ett somettmot
avtal."nämndamedenligheti

definitionenfranskamed dendefinition överensstämmer avDenna
förförvärvatsskall hahuvudfalleti attobjektet"crédit-bail" i det att

fast-principtill iavtalatsskall haköpoption ettochleasas attut en
enligtintedäremotkrävsFrankrikefrån iskillnadTillpris.ställt

tillgodoräknasleasingavgiftererlagdadelnågondefinitionen att av
leasegivaren ärkrävshelleroptionspriset. Inte attileasetagaren

"subleases"underleasingformerolikamedförvilket attägare, av
tillidäremot,kräverdefinitionen motsatsportugisiskaDenomfattas.

efterskerobjektettillverkningenellerförvärvetfranska,den avatt

utredningenLissabonambassad iSveriges5 byggerAvsnittet avsvar
leasing.finansielllagstiftning1979 årsochbilaga lfrågor seställda om
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leasetagarens anvisning, vilket sammanhänger med de särskilda
ansvarsregler lagen innehåller. Slutligen kan defini-noteras attsom

Äventionen inte kräver trepartsförhållande föreligger. dåatt ett
leasegivaren upplåter objekt han har tillverkat efter lease-ett som

anvisningar lagen tillämplig.ärtagarens
iLagen huvudsak dispositiv. Portugals bank kan fastställaär regler

för hur leasingavgifterna och objektets restvärde skall beräknas,
vilka förutsättningarliksom och kriterier skall gälla för eventuellsom

ändring dessa, för betalningsperiodernas längd och för avtalensav
löptid. Leasingavgiftens initiala storlek måste därtill i avtalet.anges
Avgiften kan därefter variabel får inte lämnas lease-vara men
givarens godtycke.

Vid avtalets ingående, tolkning och tillämpning har parterna att
iaktta "god tro" jfr i Frankrike och USA "la bonne foi" respektive
"good faith".

materiella innehåll8.5.2 Lagens

Leasinglagens andra kapitel innehåller regler avtalets ingåendeom
och löptid föreskrivsHär bl.a. den intresseradäratt attm.m. som av
ingå finansiellt leasingavtal skall vända sig till tillstândspliktigtett ett
leasingbolag tillställaoch detta anbud leverantören ochett som anger
det objekt skall förvärvas, vederbörligt beskrivet. frågaIsom om
avtalets form gäller leasad lösegendom underkastad regi-äratt som
streringskrav skall följas notaries bestyrkande. I fall räckerannatav

med nanmteckningar.det I artikel offentlighetparternas en om anges
registreringsbara skallobjekt inskrivas vid behörig registermyn-att

dighet. sådan registreringEn har dock ingen sakrättslig betydelse.
Vidare skall skylt eller "synlig varning" anbringas på objekteten
med angivande detta leasegivaren.ägsattav av

Beträffande hyran nedan leasingavgiften föreskrivs den skallatt
tillåta objektet betalas avtaletsunder löptid täcka lease-att samtav
givarens kostnader och vinstmarginal. Om leverantören eller till-
verkaren i dröjsmål eller begår avtalsbrottär eller objektetannat
fungerar bristfälligt eller avkastning kunde förut-sämre änger som

och priset på objektet därför ned, skall leasingavgiftensättsses,
ned i motsvarande mån. Optionspriset skallsättas detmotsvara rest-

värde objektet kan vidha avtalets utgång.antassom
Avtalets löptid kan vid finansiell leasing lös egendom inte under-av

stiga två år. Avtalstiden skall ungefärligen objektetsmotsvara upp-
skattade ekonomiska användningstid. Absolut maximitid enligtär
lagen 30 år. Har längre tid avtalats skall den begränsad tillanses
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fastigheter.vid leasingfrämstvilket har betydelsetid,denna av
beträffande löslöptid skall detuppgiftingenInnehåller avtalet om -

två år.löpa påegendom -
träder kraft. Dettaleasingavtalet iregler närLagen även omger

kan dock iavtalets ingående. Parternafördubio dagensker in
färdig-objektet,förvärvetberoendeikraftträdandetstället göra avav

avlämnande tillfall objektetsförekommandeobjektet, iställandet av
omständighet.någonellerleasetagaren annan

i allabibehåller avtaletleasegivarensöverlåtelseVid rätt av-av
harförvärvarleasingbolag rättenverkan, och detseenden sin som

överlåtakan enligt lagenöverlåtaren. Leasetagarenrätt somsamma
Som huvud-i civillagen.förutsättningardeundersin rätt angessom

leasegivarens med-medske endastöverlåtelse kandåregel gäller att
egendomleasetagarensöverlåtelse allmedsambandgivande. I av

sådant fallmedgivande. Iingetkrävs dockverksamhetentillhörsom
denhan visarsigemellertidleasegivaren attkan nyeomopponera

avtalets riktigagarantier förtillräckligainte kanleasetagaren ge
fullgörande.

kanupplysningenmedkapitel avslutasandraLagens att parterna
vid avtals-leasing, leasetagarenfinansiellavtalträffa nytt omom

utnyttja sin köprätt.inte villtidens slut
skyldigheter. SomochrättigheterleasegivarensTredje kapitlet rör

lease-inte kränkeri alltleasegivaren,stadgasgenerell regel att som
alla befogen-kanobjektet finnsplats där utövapå denrätt,tagarens

fullt iakttarleasetagarenkrävaföljer hansheter rätt utattattavsom
sakenplats därleasegivaren på denSärskilt kanförpliktelser.sina

beaktandeobjektet medbesiktigaobjektet,sin tillfinns värna rätt av
ersättning deverksamhet och övertanormalaleasetagarens utan

egendomen. Lease-tillförtleasetagarentillbehörellerdelar som
objektet itillverkaförvärva ellerfrämstförpliktelsergivarens är att

objektet undernyttjamedge leasetagarenmed avtalet,enlighet att
avtalstidensvidtill leasetagarensälja objektetlöptid ochavtalets att

fel eller bristinte förLeasegivarenså önskar.denneslut ansvararom
syften dåavtaletsotillräcklighet föreller för dessobjekteti utom

leasegivaren.påberordetta
och skyl-rättigheterleasetagarensbehandlarfjärde kapitelLagens
får nyttjaleasetagarenförstprincipallmänSomdigheter. attanges
drasdeoch inomsärskilda syftensina gränserförobjektet som upp

finns får leasetagarenobjektetplats därPå denavtalet.ochlagav
iakttagande tillämpligamedsyfteför avtaletsnyttja detsärskilt a av

instruktioner ellermed leverantörensöverensstämmelseoch inormer
enligt vill-sitt nyttjandeochsinbrekommendationer, rättvärna

leasegivaren,besittning, närföra talanhärför, c ävenkoren motom
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detta visar sig nödvändigt, d överlåta eller belasta sin helt ellerrätt
delvis leasegivaren tillåtit detta vide avtalstidens slutsamtom
förvärva objektet till det i förväg bestämda priset.

Lagen stadgar vidare leasetagarens leverantören eller,rätt motom
i förekommande fall, tillverkaren. Leasetagaren kan denne göramot
gällande alla de rättigheter hänför sig till den leasadesom egen-
domen. Leasetagaren dock inte, till skillnad från i Tysklandanses
och Frankrike, ha häva köpeavtaleträtt mellan leverantören ochatt
leasegivaren.

Under rubriken särskilda förpliktelser åläggs leasetagaren iatt
synnerhet betala dena avtalade leasingavgiften, b inte lease-utan
givarens tillstånd flytta objektet till plats iänannan som anges av-
talet, frånc avtalets ikraftträdande betala alla kostnader för trans-

försäkringar, montering, installation och reparation,port, d ome-
delbart underrätta leasegivaren då leasetagaren får kännedom felom
eller brist i objektet eller fara hotar detta eller då tredjeom som man

sigtillväller till objektet och leasegivarenrätt inte känner till detta,
försäkrae objektet förlust eller försämring liksommot mot ansvar

för skador objektet orsakar f vid avtalstidens slut,samtsom om
leasetagaren inte väljer utnyttja sin köprätt, återställa objektet iatt

skick med beaktande sådan försämring följergott normalav som av
användning och betala alla nödvändiga kostnader för återställande,
inbegripet försäkringskostnader dessa oundgängliga.ärom

kapitel fyra föreskrivsI avslutningsvis leasetagaren står faranatt
för objektet förstörs eller försämras under avtalets löptid.att

femteLagens kapitel behandlar uppsägning avtalet, säkerheterav
och garantier. Som allmän princip först gälla avtalsägs att om
finansiell leasing kan enderasägas enligt allmännapartenupp av
rättsregler på grund underlåtenhet uppfylla sina för-parts attav en
pliktelser. Civilrättens särskilda regler hyra inte tillämpliga iärom

fall.detta Leasingavtalet kan vidare leasegivarensägas påupp av
särskilt angivna grunder. Dessa bolagetsa upplösningär eller
likvidation, b bevisning förgrund leasetagaren isättaatt attom en
konkurs föreligger, och c upphörande leasetagarens yrkes-av
mässiga eller ekonomiska verksamhet, leasetagarens inte kanrättom
överlåtas leasegivarens samtycke.utan

Standardiserade ersättnings- eller skadeståndsklausuler i principär
giltiga enligt portugisisk Den avtalade ersättningenrätt. kan dock,
enligt regler i civillagen, reduceras domstol den uppenbartärav om
omåttlig.

femteI kapitlet föreskrivs vidare alla slags kreditsäkerheter ochatt
kreditgarantier, båda personliga och reala, för leasingavgift eller

kostnaderandra eller ersättningar kan komma åligga lease-attsom
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Förskottsbetalningleasingbolag.förmån förupplåtas tillkantagaren,
tiddock inte längresäkerhet fårsåsom änleasingavgifter ettavseav

erlagdöverenskommen ochi sådant fall närskallår ochhalvt vara
"förhöjd förstahyra" ellerelleri kraft. Enträderavtalet större senare

får alltså intedeposition ut.tas
kapitel med bl.a.avslutas ileasinglagenportugisiskaDen ett sex en

ingående. När berördleasingavtaletsaffärer föreregel partenom
leasingavtal skall detframtidaförobjektbeställthar attettett anses

huvudregel kanrisk. Somoch påräkninghandlat förhan egenegen
för skador kanansvarigdel hållastill någoninteleasegivaren som

stånd.tillleasingavtal inte kommerfölja attav
leasegivarens äganderättregeloskrivengällerSakrättsligt attsom

registrering krävsNågonkonkurs.vid leasetagarensrespekterasskall
fordon före-back. Försale and leaseockså vidlär gällainte. Detta

har ingenleasing, dennafinansiellregistreringkommer menav
egendom lärleasing lösBeträffandebetydelse.sakrättslig varaav

konkursbo.leasegivarensskyddharleasetagarentveksamt motom
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Unidroit-konventionen9 om

finansiell leasinginternationell

konventionentillbakgrunden9.1 Något om

och slutfördes vidpåbörjades 1974leasingkonventionenmedArbetet
Bakomliggande överväganden,i 1988.diplomatkonferens Ottawaen

vid konferensenförhandlingarnaavslutandedokumentation och de
199l-92.Unidroittvå volymeråtergivna ifinns utgettssom av

privat-internationelltcivilrättsliga ochreglerar vissaKonventionen
exkluderadesFastighetsleasingfinansiell leasing.vidrättsliga frågor

dess ringatillämpningsområde på grundkonventionenstidigt från av
förut-de svårigheterinternationella planet ochbetydelse på det som

och lösegen-fastighetsrätteninomunifomiera principernasågs att
Även frånoch flygplan lågleasing skeppidomsrätten text. aven

ändradeskonventionen, dettaskisseradeutanför denbörjan men
senare.

reglerkonventionenssynpunkt bakomgrundläggande ärEn att
suiregleringförtjänarsak för sigtrepartsleasing är ensomen

och leasegivareleasetagarerelationen mellangeneris. Däremot anses
finansierings-kreditsäkerhets- ellersärskildkonstituerai siginte en

form.
konventio-kommandeinriktning denskisserades följandeTidigt

nen.

trepartsleasing.finansiellskallDen avse
ellerköpskall inte definierasFinansiell leasing2. ett ensom

lös egendom.särskild hyrakreditaffär typutan avsom aven
skall omfattas.kapitalvarorEndast

omfattas.näringsidkaravtal skallEndast4.
liv.ekonomiskaför objektetsskall i princip löpaLeasingavtalet

conventionsdraft Unidroitadoption of theconference for theDiplomatic
andfinancial leasing. Actsinternationalfactoring andinternational pro-on

Volume II.Volume I ochVolume 1992. Cit.1991,ceedings. Volume I
Uniñcation of Private Lawfor theInternational InstituteTheUnidroit

uniformering.privaträttensinstitutet förInternationella
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Leasegivaren skall enligt avtalet förbli till utrustningen.ägare
Leasetagaren skall inte i konventionen köparätt attges egen-

domen, frihetskall ha in köpoption i avtalet.parterna att tamen en
skall ha till direktkravLeasetagaren leverantörenrätt vidmot

dennes avtalsbrott.
och inte leasegivarenLeasetagaren skall stä risken för utrust-

ningen.
10. Leasetagaren skall ostörd besittning till utrustningen.garanteras

enhetlig rättslig behandling finansiellBehovet leasing har iav en av
förarbetena till konventionen motiverats på främst följande Densätt.
finansiella leasingen har vuxit fram hybrid mellan hyra, köpsom en
och kreditgivning. Olika länders domstolar har ibland sökt klassifice-

denna form leasing det det andra avbetal-än än sättetra av ena,
ningsköp, saklega, säkerhetsrätt, Behandlingenetc.. och klassifice-

på vissa skiljt sigringen har punkter mycket mellan olika länder,rätt
tillvilket upphov rättslig osäkerhet vid internationella leasing-gett

affärer. Grundtanken med konventionen denna bakgrundär mot
främst förse den finansiella leasingen med rättslig "in-att en egen
frastruktur", på de särskiljandegrundad i transaktionenmomenten

inte på traditionella avtalstyperoch och kontraktuella Måletmönster.
härigenom undanröjakunna den rättsliga osäkerhet hindratär att som

finansiell leasing från nå sin fulla potential i internationellaatt sam-
manhang.

9.2 Allmänna anmärkningar konventionenom

särskilja finansiell leasing frånFör näraliggande avtalstyper haratt
vid författandet konventionen lagt särskild vikt vid tvåman av

faktorer, nämligen leasetagarens aktiva och självständiga1 roll vid
val objekt och leverantör och leasegivarens finansiella rollrentav
och intresse, och 2 leasingavtalet sluts för tid beaktaratt en som

för amortering objektet.tiden Det visar avtalets finansiellaav senare
hyresbetalningari det leasetagarens inte bara nyttjan-natur att avser

objektet tilldet syftar leasegivaren täckning förävenutan att geav
sin kapitalinvestering.

På dessa båda grundläggande faktorer har i konventionen söktman
bygga rättslig för den särskilda transaktionstypen finans-upp en ram
iell leasing. Kombinationen köp och hyresavtal har därvidett ettav
smälts till och komplex transaktionstyp, rättsligsamman en ny en
hybrid. Motsvarande element kan ibland visserligen återfinnas även

sådanvid operationell leasing, leasing ansågs i övervägandenamen
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bakom konventionen inte typiskt innefatta de känneteckensett som
leasingen ansågs inte hellerDen operationella likaangetts ovan. vara

finansiella inordna i schemat för de klassiskasvår den avtals-attsom
i första hand saklegan.typerna,

Konventionens begränsning till trepartsleasing återspeglar det an-
Skälet till leasegivaren här inte sig någotgivna synsättet. taratt

roll finansiell,för objektet hans vilken den inteär äratt rentansvar
typiska operationella leasingavtalet, särskilt inte då lease-i detär

själv tillverkar utrustningen. Vidare syftena medgivaren är ett av
till trepartsleasing hantera de speciella rättsligabegränsningen att

med anledning den jinansiellaproblem uppkommersom av
främst de beror på bristandeleasingens sammansatta natur, som

Eftersomavtalsmässig koppling mellan leverantör och leasetagare.
problem inte föreligger i typiskt tvåpartsavtal operatio-dessa ett om

ansågs det där inte finnas behov särskildanell leasing, samma av
för reglering huvud.internationella regler eller överen

första konventionsutkasten tänkta enhetliga regler förDe somvar
vid både nationell och internationell finansiellklargöra rättslägetatt

med tonvikt på de internationella affärerna.leasing, låt Dennavara
främst på grund vissa prin-tanke fick dock staterssnart ges upp, av

motstånd låta internationella föreskrifter derascipiella mot att styra
nationella Konventionen sålunda begränsad till internationellärrätt.

Under arbetet konventionen dockfinansiell leasing. med var man
betydelse flertalet intedess förmedveten största stater,att somom

lagstiftning skulle blinågon särskild finansiell leasing,har attom
i nationellfylla det legala rätt.tomrummetut

till konventionen9.3 Kommentar

leasing bestårinternationell finansiellUnidroit-konventionen avom
kapitel innehålleringress tredje kapitletföljd Det renttreen av

reglertraktaträttsliga föreskrifter. Kapitel l 6I art. ger om-
och andra allmänna bestämmelser.tillämpningsområde, definitioner

materiella regler finns i kapitel art. 7Konventionens egentliga -
sakrättsliga föreskrifter.och innefattar både kontraktsrättsliga och14

kapitlet skall här kommenterasBestämmelserna i första och andra
de förhåller sig till svenskmed beaktande hur rätt.av

2 bilaga tillfinns i engelsk originaltext intagen 2Hela konventionen som
bilaga 3 finns svensk översättning.detta betänkande, och i en
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Kapitel Tillämpningsområde9.3.1 I och allmänna-
bestämmelser

Artikel 1

konvention reglerar finansiell leasing-transaktionDenna en som
beskrivs andra stycket i vilken den leasegivaren,i partenena

enligt den andra leasetagarens specifikation, ingåra partens ett
leveransavtalet med tredje leverantören enligt vilketavtal parten

förvärvar anläggning, kapitalvara ellerleasegivaren utrust-en annan
villkor leasetagaren godkänt ining utrustningen den ut-som

berör hans ochsträckning de rätt,som
leasingavtalet med leasetagaren, vilket lease-b ingår avtalett ger

nyttja utrustningen betalning hyra.rätt att mottagaren av
leasing-transaktion i föregåendefinansiella styckeDen som avses

innefattar följande kännetecken:transaktionär somen
specificerat utrustningen och väljer leverantörena leasetagaren

första hand på leasegivarens sakkunskapförlita sig i ochattutan
bedömning;

förvärvas leasegivaren i anslutning tillb utrustningen ettav
vetskap, antingen har ingåttsleasingavtal med leverantörenssom,

och leasetagaren; ochskall ingås mellan leasegivareneller
enligt leasingavtalet beräknadede hyror skall erläggasc ärsom

hela eller betydande del kost-med särskilt beaktande attav en av
för utrustningen skallnaden arnorteras.

konvention tillämplig leasetagaren har ellerDenna är oavsett om
option köpa utrustningen eller fortsätta nyttjaförvärvar attensenare

period, och detta kan ske tillden för ytterligare oavsett etten om
symboliskt vederlag.

tillämplig finansiella leasing-transaktio-konvention4. Denna är
sådan skallavseende all slags utrustning brukas iutom somner

för leasetagarens, hans familjs eller hans hushållsförsta hand en-
ändamål.skilda

framgår först konventionen tillämplig på indirektartikelnAv äratt
leasingtransaktioner där frånfinansiell leasing, dvs. det början upp-

trepartsförhållande mellan leverantör, leasegivare ochkommer ett
indirekta leasingen definieras i artikeln så lease-leasetagare. Den att

visst rörelsegods utrustning leverantören förgivaren köper löst av
Utmärkande för deden till leasetagaren.leasa trepartstrans-att ut

konventionen den blivande leasetaga-aktioner omfattas är attavsom
leverantör, specificerar utrustningensjälv väljer objekt och ochren

villkor i leveransavtalet hareller godkänner de be-bestämmer som
leverantören. Som ytterligareför hanstydelse rätt ettmot moment

förvärv sker i anslutning till leasingavtalet,leasegivarensattanges
ingåsingåtts eller skall köpet sker. Leveran-antingen har närsom

leasingavtal har ingåtts ellerskall dessutomtören att ettveta om
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och leasetagaren. Slutligeningås mellan leasegivarenkommer att
i leasingavtalet sådant, nämligenvissa krav på innehålletställs som

skall beräknade med särskiltleasingavgifternahyrornaatt vara
substantial part" lease-betydande del "abeaktande att avav en

skall täckas. Härigenom markeraskostnad för utrustningengivarens
finansiell trepartsleasing.konventionen gäller endasttydligt att

konventionen gällertransaktionerBeskrivningen de rymmersomav
hellerback-transaktioner. Som inteand leasesaleinte sagt rymsrena

kopplade tillleasingavgifterna intetrepartsleasing där är amorte-
operationell trepartsleasing. Givetvisutrustningen, dvs. ärringen av

korttidsuthyrning.tillämplig på vanligkonventionen inte heller
omfattas konventio-direkt finansiell leasingosäkertMera är avom

leasingform faller utanför kon-visserligen dennaKlart är attnen.
inte överlåter ellerleverantören/leasegivarenventionen attavserom

leasingavtalet i anslutning till dettarättigheter enligtöverlåta sina
sådan överlåtelse rumvad gälleringående. Men ägeravtals om en

första stycket punktbokstavstolkning 1striktEn art. a synesav
vidoch leasegivarenfall, eftersom leverantörendettautesluta även

inte lease-varför kandirekt leasing sägaär attmansamma person,
tredje leverantören".leveransavtalet "medingårgivaren parten

omedelbart skallavsikt leasingavtalet över-detNär är attparternas
emellertid kunnaleasegivare, skulle dennefinansiär/nypålåtas en

Finansiärens förvärvenligt konventionen."leasegivaren"anses som
utrustningen,innefattar därvid förvärvetleasegivarerätten avav

leasingavtal har ingåtts efter lease-anslutning tillivilket sker ett som
fårspecifikation på villkor leasetagarenval och samttagarens som

naturligtvis vetskapDärtill har leverantörengodkänt.förmodas ha
ursprunglig leasegivare. Eneftersom han självleasingavtalet ärom

därmedi mening kundeleasing-transaktion konventionensfinansiell
Å ingåsenligtleasingavtalet 1sidan skallföreligga. andra art.anses

tveksamtförefallavarför kanoch leasegivaren,mellan leasetagaren
iFrågan har inte berörtsomfattas.något fall direkt leasingavom

direktkanske därförtillkomst,diskussionerna vid konventionens att
internationella sammanhang.liten betydelse ileasing har

fallet leasetagarenOttawa-konferensenvidberördesDäremot att
innan full betal-och sedan,leverantörenköper utrustningenförst av

slutsleasegivaren. Leasingavtalpåöverlåter köpeavtaletning sker,
uppmärk-falloch leasetagaren. Dettamellan leasegivarendärefter

bakgrundbl.a.konferensen,flera vidsarnrnades attmotstater avav
flygplansleasinginternationell seviduppläggningen varit vanlig
48 och 49 DenVolume164 f och 205Volume I samt s.s.

första styckettillägg till 1föreslogdelegationensvenska art.ett
Förslaget röstades dockskulletransaktionenförpunkt att rymmas.a
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flertalet torde transaktionenfrämst därförned, attatt stater ansett
omfattades Volume 55. Motsvarande be-redan l seart. s.av

konferensen fallet leasingavtalet bryts på grundhandling vid attgavs
avtalsbrott, utrustningen återtas och leasing-leasetagarens ett nyttav

leasetagare den leasetagaren häravtal sluts med trots att nyeen ny
specificerat utrustningen och väljer leveran-inte i egentlig mening

tör.
uttryckligen avsedda omfattasLeasingtransaktioner är attsom av

"leveraged leases", dvs. transaktioner i dettakonventionen är som
Unidroit-kallas hävstångsleasing avsnitt 2.1 ovan. Ibetänkande se

till 1987 års konventionsutkast beskrivssekretariatets kommentar
Volumehävstångsleasing på följande I 77.sätt s.

equipmentleases, whereas legal title the andleveraged"In to
indemniñcation benefits associatedentitlement thehence to tax

the latter will, by ofownership, in the lessor,with vest reason
only of theof involved,the huge put partamount up amoney

by the purchase of the equipment. Forcapital representedcost
lenders whoremainder will havethe to morerecourse one or

assignmenttheir position by requiringwill toanassure
provided for under the leasingof the of rentalsthemselves stream

"agreement.

Överlåtelseregeln särskilt utfonnad så14 första stycketi ärart. att
omfattasproblem skall kunna konventionen.hävstångsleasing utan av

Även omfattas konventionen,andrahandsleasingavtalfinansiella av
nedan.och2 närmareart.se

förutsättning för konventionensandra stycket detEnligt 1 ärart. en
utrustningen och väljerspecificerattillämplighet leasetagarenatt
på leasegivarens sakkun-i första hand förlita sigleverantören utan att
sida alltså möjligviss inblandning från leasegivarensskap. En är utan

konventionen. Såvitt kan tankenhamnar utanför utrönas äratt man
skall falla helt utanför konventionenleasingtransaktionenockså att

utrustningväsentligt blandar sig i valet ochleasegivaren avom
frågainblandning skett alltså intesådanleverantör. Har är om

mening.leasing i konventionensfinansiell

eftersom inte alla konventionens be-inte alldeles givet,sagdaDet är
utrustningväljerpå det leasetagarenstämmelser bygger äratt som

ansvarsfrihet enligt 8leasegivarensoch leverantör. Klart är art.att
och leverantör, detleasegivaren valt utrustninggällerinte menom

direktkravsrättleasetagarenkunde tyckas 10, motatt art. gersom
leasegivarenbehövde påverkasinte omedelbartleverantören, attav

behov direkt-andra sidan leasetagarensvalt utrustningen. A är enav
ansvarigdå leasegivaren själv kanbetydligt mindrekravsrätt göras

föll bort ikunde tänkas 10utrustningen. Därmedför att art. samma
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mån leasegivaren enligt Omvänt direktkravs-ärart.som ansvarar
leverantören enligt 10 förutsättningrätten för leasegiva-mot art. en

ansvarsfrihet enligt art.rens
Art. 12, reglerar leasetagarens befogenheter leasegivarenmotsom

vid fel och leveransdröjsmál, skulle däremot kunna gälla dåäven
leasegivaren blandat sig i valet leverantör eller objekt, eftersomav

12 leasetagaren bättre vad följer åtminstonerätt änart. ger som av
svenska Standardavtal för finansiell leasing, vilka regel inte görsom
leasegivarens ansvarsfrihet direkt beroende leasetagaren valtattav
leverantör och objekt. A andra sidan bör leasegivarens inblandning i
dessa val medföra hans friskrivning oskälig enligt 36 §att anses
avtalslagen, eftersom det avgörande skälet för godta friskriv-att
ningen, leasegivarens roll finansiell, då faller.är Att lease-att rent

vid fel och leveransdröjsmâl formellt kan få ställ-sämretagaren en
ning avtalet grund leasegivarens inblandning faller utanförom av
konventionen, hans ställning sakligt borde bättre,trots att sett vara
behöver således inte komma i konflikt med konventionensett av
huvudsyften upprätthålla skälig balans mellan leasetagarens,att en
leasegivarens och leverantörens intressen i transaktionen. Motsvar-
ande kan 13, reglerar leasegivarens befogenhetersägas art.om som

leasetagaren vid dennes avtalsbrott, där konventionens regler börmot
tjäna mallkunna vid skälighetsbedömning enligt tillämplig lag.som

Konventionens tillämpningsområde alltså de olika rekvisi-avgörs av
och kännetecknen i vilket inte hindrar helhetsbe-ten art. att en

dömning samtliga kan tvekan föreliggergöras närmomentav an-
gående visst och vissa konventionens enskildaett moment att av

förregler jämkningar efter den enskilda transaktionensutrymmeger
kärmetecken. Står det klart något de kännetecken iatt av som anges

andra stycket helt1 saknas i visst fall, torde transaktionenart. ett
dock, falla utanför konventionen i dess helhet. Betydelsensagt,som
härav bör dock inte överdrivas, eftersom delen konventio-större av

dispositiv och transaktioner fallerär utanför konventionennen som
utfyllaskan med dess principer eller jämkas med konventionen som

mall.
Följande uttalande i Unidroit-sekretariatets kommentar till års1987

konventionsutkast belyser karaktären hos Volume1 I 49art. s.

"Article 1 2 those essentialia, those characteristic traits ofsets out
financial leases which be for given financial leasingmust present a
transaction be subject the draft Convention. However,to to
important bear in mind that the characteristics listed in thisto
paragraph merely intended features illustrative of the oftypeare as
lease singled for attention by the authors of the draft Conven-out
tion, indeed prefigured by the words definedas in paragraph 2as
of this article in the chapeau Article 1 1, and thereforeto notare
intended be exhaustive definitional ingredients. The importanceto
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whichof those elementsits spellingparagraph lies inof this out
adressedof the of leasecredentialsgeneristhe suidetermine type

premise fromprovide the logicaland thusConventiondraftin the
Convention thenof the draftarticlessubsequentthewhich can

consequences."originalthedraw

leasing-finansiellkännetecknaspunktandra stycketEnligt 1art. enc
skall erläggasde hyrorkonventionenenligttransaktion att somav

beaktande helasärskiltberäknade medleasingavtaletenligt attär av
utrustningen skallcost" förkostnaden "thedelbetydandeeller av

konventionsutkast innebärårstill 1987Enligt kommentarenbetalas.
varaktighetleasingavtaletskoppling mellannödvändigdetta att en

föreligga.life" skall"useful workingutrustningensföroch tiden
funk-beräknadehandi förstaalltså inteskallHyrorna som envara

kapital-leasegivarenstäckaförvärdenyttjandetstion attutanav
andramarkerar"in particular" ävensärskiltOrdetinvestering. att

kalkyl.leasegivarenspåverkakanfaktorer
punktstycketandraföreslogskonventionenmedarbetetUnder att c

andraleasingavtaletenligt ävenhyrornaskulleinte bara utannämna
för enligtleasetagarenförpliktelserekonomiska sammasvararsom

bortdel" kunnabetydande"ellertilläggetDärmed skulle tasavtal. en
investering.leasegivarensamortering helagengäld krävasi avmen

lösenbelopp vidavsågs främstförpliktelser"ekonomiska"andraMed
första handimed förslagetAvsiktenköpoption.utövande attvarav

betydandebeträffande rekvisitet "entillämpningssvårigheterundvika
del".

andraellerleasingavgifterna ävenendast hyrornaFrågan om
punktandra stycketenligt ärskall beaktasförpliktelserekonomiska c

leasingavtal därdvs.restvärdeleasing,betydelse vidsärskild ettav
restvärdeleasetagarenoch oftaoavskrivetbetydande garanteratav

samladeAmorteringsdelen i deslut.vid avtaletsföreliggaberäknas
ofta intehärleasingtidenunder utgörskall erläggashyror ensom

avtaletanskaffningskostnaden. Kandel"substantial"betydande av
till lease-med hänsynfinansielltändåkonventionenenligt vara

restvärdetgaranti förtagarens
redogörel-ochförarbetenaställen ifleradettalardettaMot att

påpekas, detkonventionen ärbakomtankegångarna attförserna
detavtalstidenanskaffningskostnaden och ärmellankopplingen som

medgerläng denså0rdmed andraAvtalstiden skall attcentrala. vara
förcost"of thesubstantial"the whole utrust-amortering partor aav

garantibeloppetbetraktasvårtdetVidare kanningen. att somvara
det inteeftersomefterskottshyra,ellertilläggshyra mothyra, svarar

Å konventionstextentalarandra sidannyttjande.reelltnågot som
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sådan neutralt "the rentals payable under the leasing agreement",om
vilket inte nödvändigtvis behöver endast de löpande hyrornaavse
under nyttjandetiden,

kan frågasDet det någon skillnad rubriceratgör att parternaom
garantibeloppet "tilläggshyra" eller liknande. visstAv intresse för
denna fråga den svenska delegationen vid Ottawa-konferensenär att
föreslog orden "finansiell leasing" i första styckets inledande delatt
skulle förbort klargöra rubricering leasing-tas att att parternas av
avtalet saknar betydelse Volumese I 205 och Volume 16s. s.
50 och 204 Förslaget inte formella skäl, konferen-antogs av men

förefaller ha instämt i de bakomliggande svenska Synpunkterna.sen
På motsvarande kan i frågasätt sättas rubriceringparternasom av
garantibelopp "tilläggshyra" eller "efterskottshyra" redan i sigsom
kan medföra beloppet "hyror" enligt andra stycketsatt anses som
punkt Något säkert kan intec. svar ges.

Tilläggas bör emellertid grundläggande kon-strävan äratt atten
ventionen fåskall så bred tillämpning och anslutning möjligt påsom
avtal uppvisar flertalet de kännetecken i art.som av som anges
Och eftersom finansiell leasing enligt konventionen inte i första hand
kännetecknas vederlaget funktion brukandetäratt utanav en av av
storleken på leasegivarens kapitalinvestering, konsekvent attsynes
den omständigheten, avsevärd del leasetagarens betalnings-att en av

inte fullgörs under nyttjandetiden, inte medför avtalet fallerattansvar
utanför konventionen. Detta kan alternativt tala för låga krav böratt
ställas vid tolkningen uttrycket "en betydande del" i punktav c.

Av tredje stycket framgår1 konventionen tillämplig påärart. att
finansiella leasingavtal optioner, med köpoption eller med för-utan

till vilketlängningsoption, pris köp eller förlängning kan ske.oavsett
Även köpoptionleasingavtal med till symboliskt pris omfattas. Syftet
med dessa regler främst såväl där förekomsten köp-är stateratt av
option nödvändigt kriterium finansiell leasing därär ett statersom
köpoption medför avtalet köp skall kunna ansluta sigatt anses som
till konventionen. Konventionen med andra 0rd tillämplig oberoen-är
de operationell leasing respektive köp föreligger enligt dessaav om

nationella Eftersom konventionen gäller endast internatio-rätt.staters
nell leasing, har detta tydligen kunnat flertaletaccepteras staterav

deltog i Ottawa-konferensen.som
Art. 1 tredje stycket endast option till köp och för-nämner

längning. Om leasetagaren har både och skyldighet köparätt att
utrustningen det inte fråga option köp Volumeär ettutanenom om

56. leasingavtalI Hur med säljoption skall bedömas framgårs.
varken konventionstexten, förarbetena eller diskussionerna vidav
Ottawa-konferensen. heller framgår hur denInte gränsdrag-närmare
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innefattaravtal ochköpoption ochavtal med rättmellanningen som
hari de fall där leasetagarenskall dras, rättköpaskyldighet t.ex.att

samtidigt för denpris ochtill visstutrustningenlösa attatt svarar
betydelse dåprissättningen saknarpris. Attsäljas tillkan ensamma

"economicskalldär inteavtalats, och göraköpoption enmanren
eller kommersymbolisktlösenbeloppet ärtest" att motsvaraomav

liknande ekonomiskför någonmöjligen talakanmarknadsvärdet, att
kombination köp-på avtal medskallhellerbedömning inte göras av

säkert kanbelopp. Någotför visstskyldighetochrätt att svarsvara
inte här.dockoch bör ges

konsumemjför-leasing ifinansiellstycke harartikelns sistaförstaI
förstatillämpningsområde, ikonventionensfrånuteslutitshállanden

internationell.mycket sällankonsumentleasing ärdärförhand att
angåendeFN-konvention1980 års2 iAvgränsningen art.motsvarar

internationella köpavtal varor.avom

Artikel 2

avseendeunderleasingtransaktionereller fleraVid utrust-sammaen
transaktion,varjekonvention på ärdennatillämpasning som en

omfattas dennai övrigtochleasing-transaktionfinansiell avsom
leasegivarenden förstafrån vilkendenkonvention, personsom om

stycke förvärvadeartikels förstaföregåendeidefinieratsdennesom
vilketavtal enligtdetochleverantörenutrustningen som omvar

leveransavtalet.dettaförvärvadesutrustningen sätt var

tillämplig på deninte barakonventionen ärframgårartikelnAv att
leasingfinansielltrepartsuppläggningen ävengrundläggande utanav

förekommer. Ieller flera ledi"subleases"då underleasar ett
transaktionerallakonventionengällertransaktionerkedjorsådana av

leasing, kravetfinansiellkravkonventionensuppfyller t.ex.som
och leverantören. Antagutrustningenskall ha valtleasetagaren attatt

utrustningenköperleverantör, Bkedja där Aföreligger ärdet aven
dentill leasarden Dleasarden till Cleasar utochA utut somsom

mellanrelationen Danvändaren. Förden slutligatill är attsom
E hardå detkonventionen krävs ärskall omfattasoch E att somav
emellertidkedjanIleverantör. ärmed Autrustningenvalt ut som
ha valtoch Dleasegivare. CochleasetagareC och D utäven anses

hargodta de val Eoch leverantörenutrustningen att somgenom
för-därföruppfylldai 1 ävenövriga kravOm ärgjort. art. anses

finansiell leasing.och C-DB-Chållandena vara
innehålla transaktioner ärangivna kandenkedjaEn somsom

uppfyllda.inte Dettai 1därför kraven ärleasingoperationell art.att
kedjafinansiell leasing. Ikedjanlänkar iandra ärhindrar inte att en
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avtal alla finansiell leasing hela tiden denav som avser anses person
leverantör, från vilken leasegivaren i det första avtaletsom om

finansiell leasing förvärvade utrustningen. Om exemplet ändrasovan
så avtalet mellan B och C operationell leasing, skallär såledesatt B

leverantör i förhållandena C-D och D-E vilka bådases som antas
finansiell leasing.vara

Artikel 3

konventionDenna tillämplig då leasegivarenär och leasetagaren
har sina affärsställen i skilda och;stater

dessaa och den där leverantören har sitt affärsställestater stat är
fördragsslutande ellerstater;

b både leveransavtalet och leasingavtalet regleras lagen iav en
fördragsslutande stat.

hänvisningEn i denna konvention till affärsställe skall,partsen
denne har affärsställe, detän affärsställe harettom mer avse som

den anknytningen till det relevantanärmaste avtalet och dess full-
görande, med beaktande de omständigheter kändeparternaav som
till eller räknade med vid någon tidpunkt före eller vid avtalsslutet.

Artikeln konventionen till internationellavgränsar finansiell leasing.
Grundförutsättningen därvid leasetagarenär och leasegivaren haratt
sina affársställen i olika Dessutom krävs antingen allastater. att tre

affärsställenhar sina i konventionsstater eller både leverans-parterna
avtalet och leasingavtalet har lagen i konventionsstat tillämp-en som
lig lag. motsvarighet till dessaEn regler finns i FN-konventionen om
internationella köp art.

Artikel 4

Bestämmelserna i denna konvention upphör inte gälla baraatt
därför utrustningen har blivit tillbehör till eller införlivad med fastatt
egendom.

En fråga utrustningen blivit tillbehör till eller införlivad medom
fast egendom, och så skett verkan leasegivarens och rättig-om
hetshavares i egendomen inbördes rättigheter, skall lagenavgöras av
i den där den fasta egendomen belägen.ärstat

Enligt 1 gäller konventionen leasing utrustning "equipment",art. av
vilket begrepp omfattar maskiner, fabriksinredningar, fordon, skepp,
flygplan, containrar och lös egendom i den mån den avseddärannan
för huvudsakligen enskilt ändamål hos leasetagaren.än Kortannat

gäller konventionen all lös egendom leasas inom försagt som ramen
leasetagarens näringsverksamhet.
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fastighetsleasingomfattas intebakgrundsteckningennämndes iSom
egendombörjan lösleasingavtal frånkonventionen. Om ett avserav
blir fastdenpå sådantfastighetinfogas i sätt attettensenaresom

gälla,konventionen upphörintedockinnebär dettaegendom, attatt
egendomdel fastblivitutrustningen harFrågan4.art en avomse

egendomenden fastai den där ärenligt lagenskall bedömas stat
leasegivarenmellanfrågor bättregäller rättbelägen. Detsamma om

fastai denbegränsad sakrätt,har panträtt,denoch t.ex. egen-som
domen.

här ileasetagareoch svensktillämpligkonventionenOm är en
egendom,utrustning i fastutländsk leasegivaresinfogarlandet en

sâ-fastighetentillbehör tillblivitutrustningen harskall frågan om
skillnad mellanNågoni kap. JB.reglerna 2enligtbedömasledes

byggnadstillbehör§§ ochoch 3enligt 2 kap. 1fastighetstillbehör
byggnadeneftersomsäkerligen inteskall2 § JB göras,enligt 2 kap.
Även före-till fastigheten.tillbehöri sin2 §enligt 2 kap. ärtur

rättig-panthavare ellerochleasegivarenträdesfrågor mellan annan
svenska regler.enligtskallhetshavare avgöras

svenskkonventionenuttryckligen rättframgår inteDäremot omav
förhållande till lease-ileasegivarenochfråganskall näravgöra om

sinförlorarutmätningsborgenärer rättkonkurs-ochallmännatagarens
kan härtveksamhetinfogande. Vissgrundutrustningeni upp-av

intekonventionenstycket,förstaföreskriften i 4dåkomma attart.
fast egendom,delutrustningen blirdärförgälla baraupphör attatt av
i utrustningenleasegivarens rättmedihopläses attart. angersom

uppfattas såkanDettaborgenärer.leasetagarens attverksamär mot
i lease-separationsrättskall tillerkännasleasegivareutländsken

bordeenligt kap. 4 § JB2då separationsrättenkonkurs äventagarens
utländskaskulle innebärainfogande, vilketgrundpäfalla attav

svenska leasegivare.ställningsakrättsligbättrefick änleasegivare en
påkonventionen dettolkakorrektemellertid knappastDet attär
första4tolkningenden riktigastället börIangivna art.sättet. av

konventionensallaallmäntdär endaststycket attatt angesvara,
blirutrustningendärförgälla baraupphörintebestämmelser attatt

leasegivarens sägafast egendom, rätttilltillbehör attt.ex. upp av-
tolkning talardenna13. Förskadestånd enligtoch krävatalet art.

tillkomst.konventionensvidomständigheterföljandeockså
fannsOttawa-konferensen ochinfördes vidi 4stycketFörsta art.
i detlagvalsregelndär endastkonventionsutkast,årsmed i 1987inte

placeradregelsistnämndaupptagits.andra stycketnuvarande var
leasetagarensskyddleasegivarensefter regelnomedelbart motom

vidleasegivarens skyddfråganmarkeradevilketborgenärer, att om
tillämpningexklusivmedskulle bedömasegendominfogande i fast
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fastighetslandets regler Volumese I 61 Första stycket iav art.s.
tillkom4 på förslag USA:s delegation. Syftet uttryckligenattav var

uttala vad redan underförstods i lagvalsregeln, nämligen ävensom att
utrustning blir del fast egendom i och för sig omfattassom av av
konventionen. Regeln först positivt utformad sålunda, kon-attvar
ventionen skulle fortsatt tillämplig utrustningenäven blevvara om
del fastighet. Efter bl.a. svenskt påpekande ñck regeln sin slutligaav
negativa utfomining, vilken skulle klarare visa artikelns "limited
ambition" Volume I 241. Den svenska delegationen menade atts.

positivtden utformade skrivningen skapade osäkerhet eftersom det
inte klart framgick "how broad would be its impact nationalon
legislation" Volume 211. Regelns begränsade betydelse be-s.
kräftas för övrigt redan andra stycket i artikelnsart.av som ger
enda egentliga materiella regel.

innebär således inte,Art. 4 vid svenskt tillträde till konventio-ett
utländska leasegivare skulle behandlas annorlunda svenskaatt ännen,

leasegivare vid tillämpning 2 kap. 4 § JB.av

Artikel 5

Tillämpningen denna konvention utesluten endast bådaärav om
i leveransavtalet och båda i leasingavtaletparterna är över-parterna

den.inte tillämpaattens om
Om tillämpningen denna konvention inte har uteslutits enligtav

föregående stycke, får i sitt inbördes förhållande, avvikaparterna,
från eller vilkenändra verkan helst dess bestämmelserav som av

artiklarnade i 8.3, 13.3 punkt b och 13.4.utom som anges

Artikeln i första stycket hela konventionen kan avtalas bortattanger
endast leasetagarenleasegivaren, och leverantören alla är överensom

det. I praktiken torde det betyda både leveransavtalet ochattom
leasingavtalet måste innehålla klausul utesluter tillämpningen som en

konventionen.av
Om i stället konventionenhar utgångs-parterna accepterat som

punkt, kan de enligt andra stycket ändå avtala bort flertalet dessav
bestämmelser följande, tvingande till leasetagarensärutom som
förmån.

Art. 8 tredje stycket: leasegivarens för rättsligt fel.ansvar-
Art. 13 tredje stycket punkt ogiltigheten villkorav som ger-

leasegivaren skadestånd väsentligt överstiger hans positivaett som
kontraktsintresse.
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lease-villkorstycket: ogiltigheten13 fjärdeArt. som gerav-
gällande för-avtalsbrottvid leasetagarens göragivaren rätt att en

uppsägning avtalet.parallellt medfalloklausul av

Övriga dettai princip disponera Förbestämmelser kan över.parterna
varjemellan allaenighetformellt intekrävs tre parterna, men av-

derasde reglerbara disponerasjälvfallettalspar kan över som avser
och leasegivareninte leverantörenExempelvis kanrättsförhållande.

gäller leasegivarenskonventionenbestämmelser iavtala bort som
till leasetagaren.förhållande

heller itvingande innebär intereglerendast vissaAtt anges som
resterandedisponerabegränsningar kan överövrigt utanatt parterna

innefattar rättig-Bestämmelserkonventionen.bestämmelser i som
konventionensreglerarbestämmelserochtredjeförheter somman

hellerråda Inteinte kunnatorde över.tillämpningsområde parterna
spel Reellti 6 kunnatolkningsreglernabör sättas parterna.art. ur av

inne-kanske 1413 ochartiklarna 12, ävendärmedtordesett
traditionell mening.regler idispositivahålla

Artikel 6

till desskonvention skall hänsyntolkningen dennaVid tasav
till konventionensi ingressen,framställssyfte deföremål och som

enhetligfrämjabehovettillinternationella karaktär attsamt enav
god sed i inter-iakttagandekonventionen ochtillämpning avav

handel.nationell
inte uttryck-konvention,regleras i dennaFrågor2. men somsom

principerde allmännai enlighet medskall lösaslösts i den,ligen har
principer saknas,eller, sådanagrundad påkonventionen är omsom

privaträttsligainternationelltenligttillämpligenligt den lag ärsom
regler.

tolkning ochprinciper förvissai kapitel IAvslutningsvis ut-ges
ändamål ochtill konventionenshänsyntolkning skalljâzllnad. Vid tas

synpunkterinternationella ocholikatill deenligt ingressensyfte samt
med dei enlighetUtfyllnad skall skesig gällande.hänsyn görsom

enligheteller i medgrundaskonventionenprinciperallmänna som
regler.privaträttsligainternationellttillämplig lag enligt

möjligheterinnefattar begränsningarreglerDessa attparternasav
hindra delsförsökarättsförhållandesittdisponera över att engenom

isyftesvidrig tolkning, delssynpunktkonventionensfrån att parterna
uppställer villkorkonventionenregleras iuttryckligenfrågor intesom

bestämmelserkonventionensinnebördenändrarförtar eller avsom
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och därmed också det syfte dessa tänkta realisera.är Art. 6attsom
kompletterar på så 5.sätt art.

Särskilt regeln utfyllnad avtalet skall läsas bakgrundmotom av av
konventionen begränsad till handfullär grundläggande frågoratt en

och inte systematisk regleringutgör alla civilrättsliga aspekteren av
på finansiell trepartsleasing. Unidroit-sekretariatetsI kommentar till
konventionsutkastet förklaras detta förhållande på följande sätt
Volume I 44s.

"Another fundamental feature of the draft Convention proclaimed
in the preamble has already been alluded namely the realisationto,
by the authors of the draft Convention that its chances of success
could only be enhanced by its concentration limited number ofon a
basic points capable of bringing the atypical of theout nature
financial leasing transaction rather than by its attempting achieveto

systematic uniñcation of all legal of the subject. This ideaaspectsa
intended be conveyed in the ñfth clause of the preamble byto

the employment of the word certain before the words uniform
rules. The corollary of this idea that whole of the lawareas
relating financial leasing will be left outside the draft Conven-to
tion. The authors of the draft Convention therefor theatwere same
time of the need that its avowedly limitedtoaware ensure scope
did jeopardise its basic underlying namelynot topurpose, ensure
that the atypical leasing transaction which adresses henceforth
treated separately from those neighbouring legal whichconcepts to

has hitherto tended be assirnilated. This echoed into concern
the of Articleprovisions 62."

Kapitel9. 3 Parternas rättigheter och skyldigheter-

Artikel 7

Leasegivarensa rättigheter i utrustningen gäller leasetagarensmot
konkursförvaltare inklusiveoch borgenärer, borgenärer erhållitsom
kvarstad eller utmätning.

b Vid tillämpningen styckedetta innefattar "konkursförvaltare"av
likvidator, administrator eller förordnats atten annan person som

administrera leasetagarens egendom för borgenärernas gemensamma
räkning.

den tillämpliga2. Om lagen stadgar leasegivarens rättigheter iatt
utrustningen gäller i föregående styckemot personen som avses
endast föreskrifter offentlig kungörelse har iakttagits, gällerom om
dessa rättigheter denna endast sådana föreskrifter harmot person om
iakttagits.

Vid tillämpningen föregående stycke den tillämpliga lagenärav
lagen i den vid den tidpunkt då istat som, en person som avses
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de föreskriftergällandeerhållitstycketförsta rätt göraatt som avses
föregående stycke,i är

registreratdär skeppetskepp, denbeträffande registrerat ära stat
punkt skepps-dennatillämpningenvidi ägarens anses enavnamn

ägare;intelegotagare som
i enlighet med den iregistreratluftfartygbeträffande ärb som

inter-konventionen rörande1944decemberden 7Chicago antagna
sålunda registrerat;luftfartygetden därluftfart, ärnationell civil stat

från tillnormalt flyttasutrustningbeträffande statc ensomannan
har sittleasetagarenden därinklusive flygmotorer, statannan,en

affärsställe;huvudsakliga
finns.utrustningendärutrustning, denbeträffande alld statannan

för-i någotbestämmelsernapåverkar intestycketAndra annat4.
utrustningen erkänns.irättigheterleasegivarenskräverdrag attsom

för borgenärförrnånsrättenpåverkar inteartikel5. Denna somen
har:

isäkerhetsrättellerlegalellerkonventionell panträtt utrust-a en
kvarstad ellerpåuppkommit sätt än ut-ningen annat genomsom

ellermätning,
disposition särskiltkvarhållande ellertill beslag,b rätt somen

tillämpliglagenligt denluftfartyg ärellerför skeppmedgetts som
privaträttsliga regler.internationelltenligt

ileasegivarenshuvudregeln, rättfastslåsstyckeförstaartikelns attI
konkursbogäller leasetagarensåtgärdsärskildutrustningen motutan

elleradministratorlikvidator,innefattandeborgenärer,övrigaoch
bo ileasetagarensadministrerafunktionär utsetts attsomannan

skyddadeDenintresse. rättfordringsägarnas somgemensamma
konventio-betecknarborgenärerleasetagarensharleasegivaren mot

flertalethar ileasegivarenvaddettaäganderätt ärinte även omnen
borge-velat få medifrämsttill dettaSkäletländer. är textenatt man

iegendomensin leasatileasegivareförnärsskyddet turäven som
köptA2underleasingmodeller ut-denågon art. omrymmer:somav

till C,dentill leasatden Bleasatochrustningen L utut somsomav
enligt 7.konkursboCzsskyddadBzs art.går i konkurs, rättär mot
konkurs- ochleasetagarensgäller alltsåskyddLeasegivarens mot

lease-likvidator,leasetagarensinsolvensborgenärer, motandra mot
borgenärerde leasetagarensochutmätningsborgenårer mottagarens

måstestycketEnligt femtekvarstad.belagd medutrustningenfåttsom
inklusiveretentionsrättochrespekteradäremotleasegivaren pant-

utrustningenisärskildliksomutrustningen, rättilegal panträtts.k.
i fråga skeppliknandekvarhållande ellerbeslag,grundpå omav

inte betalatflygplanhålla kvarflygplan,eller rätt ettattt.ex. som
genomgåendereglerlandningsavgifter. Dessa överensstämmersina

svenskmed rätt.
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utrustningen infogas i fastdåfallerenligt 7Leasegivarens rätt art.
andraföreskriver, 4såfastighetslandets lagegendom art.seom

företrädetfråganocksålag skallFastighetslandets avgörastycket. om
på grundRedanfastighetspanthavaresoch rätt.leasegivarensmellan

in-fastighetspanthavare,förkanhärav panträtten som genomen
sådanintei utrustningen,ocksåfåttfogande panträtt anses som en

Uppenbarligen sist-femte stycket.i 7panträtt art. avsersom avses
vidsäkerhetsrättochföreskrift endastnämnda pant- som upp-annan

egendom.avsåg löskomsten
publice-registrering ellerlagen krävertillämpligaden annatOm

gällerborgenärsskydd för leasegivaren,godtaförringsförfarande att
andra stycket. Dettakonventionen, 7också enligtemellertiddetta art.

amerikansk skallfransk ellerdå rättfalletvissa avtalblir för t.ex.
tillämplig lagskallVilken lag ut-tillämpas. angessomansessom

överensstämmelse med all-huvudsak iitredje stycket,itryckligen
punktHuvudregeln finns isakrättsliga regler.internationelltmänna

lex reiutrustningen finnsdäri denlagentillämplig lagd: är stat
sitae.

internationellaleasegivare iinnebärbestämmelserDessa att en
registreringskrav kandet finnsundersökamåsteförhållanden somom

sig exempel därlätt tänkaemellertidkanhonom. Manaktuella förbli
skullelagvilket landsbestämmasvårtkandet att varasomvara

till landfrån landofta flyttasegendomsärskilt föravgörande, som
därförstycket hartredjeflygplan. Ioch ettfartyg gettst.ex.som

punkter-egendom,olika slagstillämplig lag försärreglerantal seom
slagetdet aktuellautrustningvid huravgörandeDet är avcna a-c.
falletenskildautrustningen i detvilken månianvändas, intebrukar

oljeborr-exempel harländer. Somolika nämntsmellanflyttatshar
vid gränsdrag-uppkommasvårigheter kanVissautrustningar. nog

och d.mellansärskiltningen, c
skyddleasegivarensendastreglerar7 motkanObserveras att art.
godtroendeskyddhansinteborgenärer, även motleasetagarens

olikadetta lärOrsaken tillutrustningen. statersattförvärvare varaav
ochmycketsig alltförskiljerkonflikten attpå den senaresyn

väldigt sällan.aktualiseraskonflikten

tillämp-konventionensdiskuteradestill 1kommentarenI art. ovan
blivandedenmedbörjarleasingtransaktionpå denlighet attsom

betal-fulloch föreleverantörenutrustningenköperleasetagaren av
diskus-leasegivaren. Avblivandepå denköpeavtaletöverlåterning

flertaletframgåOttawa-konferensenvid staterattsionerna syntes
vidintressekonventionen. Avomfattastransaktionansåg dennaatt av

transaktionensådanleasegivaren idåtillträde blirsvensktett enom
kon-påseparationsrättfå sättkansvensk motsvararenligt rätt som
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ventionens Vad kräver med andra 0rd svensk sakrätt förart. att
leasegivaren såsom köpare leasetagarens köparerätt skall fâ skyddav

säljarens/leasetagarens borgenärermot
rättsfallen 1936 ochAv NJA 44 1967 337 framgår över-atts. s.

låtelsen i detta fall sakrättsligt skall utrustningenanses avse som
sådan, inte rättighet. Finns utrustningen vid överlåtelsen hosen
säljaren/leasetagaren innebär det köparen får skydd säljarensatt mot
borgenärer tradition eller lösöreköpsregistrering när utrust-genom
ningen allmänt lösöre såsom maskin, fordon, container,är etten en

båt eller oregistrerat skepp och registrering enligt 2etten genom
sjölagenkap. 9 § utrustningen registrerad skeppsegendom.när är

Finns utrustningen vid överlåtelsen hos leverantören, kan formlösen
denuntiation till denne kravet på tradition eller registrering.ersätta
Denuntiationen har dock verkan endast leverantören inte harom
tillåtelse utrustningen till säljaren/leasetagarenlänma för dennesatt ut

bruk, NJA 1949 164 och avsnitt 4.6.1 kravDettaeget se s. ovan.
sällan kunna uppfyllas i här diskuterade fall.torde För med säker-att

het kunna påräkna separationsrätt måste köparen/leasegivaren därför
registrera förvärvet enligt lösöreköplagen eller 2 kap. 9 § sjölagen.

tillämplig lag svensk skulle således, för diskuteradeOm denär rätt
transaktionens del, krävas registrering i enlighet med andra7art.
stycket i de fall svensk kräver lösöreköplagen eller 2 kap. 9 §rätt att

måste iakttas för uppnående sakrättsligt skydd.sjölagen Somav
framhållits i avsnitt 4.6.1 kan frågetecken kanske för luft-sättas
fartyg, eftersom det tveksamt förvärv luftfartyg inklu-anses om av

tillsive köparerätt luftfartyg kan registreras enligt lösöreköplagen.
registreringsmöjlighetskäl anförts denna har främstDe motsom

förbudvarit 10 kap. 7 § HB:s handpantsättning luftfartygatt mot av
hindrar detta. förutsätta alla lösöreköp ellerArgumentet ärattsynes

säkerhetsöverlåtelser och handpantsättningsförbudet ärattanses vara
analogt tillämpligt på säkerhetsöverlåtelse. Eftersom lösöreköplagen
kan tillämpas på omsättningsöverlåtelser, kanäven resonemanget
starkt i fråga beträffande sådan överlåtelse. Vad gäller säker-sättas
hetsöverlåtelse kan handpantsättningsförbudet i 10 kap. 7noteras att

gäller för skepp detta inte hindrar säkerhets-§ HB även att attmen
får sakrättsligt skyddöverlåtelse skepp skrivs in och regi-av genom

strering enligt sjölagens regler förvärv skepp seom av prop.
1973:42 233 jfr SOU 1976:70 119 framhållits iSoms. s.
avsnitt 4.6.1 det denna bakgrund svårt finnaär mot attnumeraovan
några bärande skäl motsvarande användning lösöreköpla-mot en av

luftfartyg.pågen

Artikel 8

iOm inget föreskrivits denna konvention eller ia annat angetts
förhållande tillleasingavtalet, leasegivaren inte i lease-ansvarar

för utrustningen i den utsträckning leasetagarenutomtagaren som
han förlitat sig leasegivarenshar lidit förlust på grund attav
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och på leasegivarens ingripande vid valetsakkunskap och bedömning
speciñkationen utrustningen.leverantören eller vid avav

i sin egenskap leasegivare,b Leasegivaren inte, motansvarar av
skador eller egendomtredje för dödsfall eller sompersonman

utrustningen orsakat.
reglerar inte leasegivarensFöreskrifterna i detta styckec ovan

leasegivare, till exempeli någon egenskap än som somansvar annan
agare.

besittning inteleasetagarens kommerLeasegivaren garanterar att
någon har bättre eller anspråk pårätt, görstörasatt som somav

bemyndigande, sådan ellermed stöd domstolsbättre rätträtt av om
handling eller underlåtenhet leasetagaren.anspråk inte beror aven

från eller ändra verkan föreskrifternafår inte avvikaParterna av
anspråket på sådanstycke den bättre elleri föregående rätten rättom

vårdslös handling eller underlåtenhetpå uppsåtlig ellerberor grovten
leasegivaren.av

andra och tredje styckena påverkar inteFöreskrifterna i4. en
leasegivaren obligatoriskgående besittningsgarantilängre ärav som

enligt internationellt privaträttsligatillämpligenligt den lag ärsom
regler.

inte leasegivaren förpunktEnligt första stycket utrust-a ansvarar
till gäller dock inte i denförhållande leasetagaren. Dettaningen i

drabbats förlust på grundleasetagarenutsträckning attav avsom
och utrustning ochblandat sig i valet leverantörleasegivaren av

på leasegivarens sakkunskap ochdärvid förlitat sigleasetagaren
sådant fallandra stycket punkt a. Ibedömning jfr 1art. svarar

Bestämmel-förlust i motsvarande mån.för leasetagarensleasegivaren
skadeståndsregel. framgårhand Av 12i första näm-är art.ensen

måtto,för fel och dröjsmål i såleasegivaren "svarar"ligen attatt
sådant avtalsbrott har avvisa utrustningen,vidleasetagaren rätt att

leasingavtalet i viss utsträck-innehålla hyresbetalningen och uppsäga
påföljder uteslutnastycket andraning. Enligt femte12 är utomart.

underlåtenhet.handling ellerberor leasegivarensdå avtalsbrottet
normalt inte kanenligt 12innebär leasetagaren göraDetta art.att

andra positivaavhjälpande fel ochgällande till skadestånd,rätt av
begrän-alltså leasetagarenleasegivaren. 8krav Ochmot art. enger

orsakssambandför förlust harsad möjlighet kräva ersättningatt som
övrigt leasegivareninnebär imed leasegivarens inblandning, attmen

stycket.i 12 femtefriskrivs från på motsvarande sätt art.somansvar
inte heller, i sinleasegivarenEnligt punkt b i första stycket svarar

dödsfall eller skador påtredje förleasegivare,egenskap mot manav
orsakat. punkt markerasutrustningen Ieller egendom csomperson

leasegivaren kan hanågonting detintedetta sägeratt somom ansvar
egenskap Leasegivarenexempelvis iegenskaper,i andra ägare.av
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ådraockså på vanligt sig produktansvar i egenskapkan sätt t.ex. av
produktansvarslagenimportör jfr 6 § 1992:18 överensstämmersom

produktansvar. Avsiktenmed EG-direktiv med punkt b så-ärom
enbart det förhållandetledes endast klargöra leasegivarenattatt att

tillhandahåller leasingobjekt inte medför något särskiltett ansvar.
i första hand skriven för law-områdetRegeln lär ochvara common

något innehållsvår reellt i de nordiska ochtorde att gevara
rättsordningarna.kontinentaleuropeiska Trots regeln inte formelltatt

skriven så, förefaller dess praktiska innebörd för svensk del endastär
leasegivarens och leasetagarens inbördes ansvarighetbli regleraatt

vid tredjemansskador.
förandra stycket åläggs leasegivaren leasetagarensI attansvar

besittning till utrustningen inte kommer brytas ellerinnehav eller att
anspråk på bättre till egendomen. Fråga med andrarätt ärstöras av

leasegivarens för rättsliga fel. Undantag frånord ansvaretansvarom
för sådana störningar beror på leasetagaren själv,gäller dåt.ex.som

vållat olycka med leasad bil bilenleasetagaren och itasen en
anspråk för täcka hans ersättningsskyldighet med anledningatt av

för inteLeasegivaren däremot han betalatolyckan. t.ex. attsvarar
köpeskillingen till leverantören och denne därför återkräver utrust-

Leasegivaren för utomståendes rubbningar iningen. ävensvarar
besittning, leasat skepp blir konfiskerat ileasetagarens t.ex. att ett en

samband med oväntad statskupp.främmande hamn i en
stycket framgår reglerna till delen disposi-tredjeAv största äratt

varken leasegivarenSåvitt gäller störningar eller lease-tiva. som
gäller undantag. störningenkan lastas för detta Närutantagaren

reglerna delvis tvingande: leasegivarenpå leasegivaren kanberor är
sig från för sådant han uppsåtligen ellerinte friskriva görsomansvar
vårdslöshet. Om leasegivaren med vetskapt.ex. omgenom grov
överlåter utrustningen förbehåll för leasetagarensleasingavtalet utan

tillämpliga lagen inte erkänner leasetagarens dåoch den rätträtt att
förvärvaren dvs. "köp bryter legostämma",står sig mot ansvarar

leasegivaren för leasetagarens skada på grund härav. Om däre-alltså
på ursäktligt missförstånd intehändelse beror ettmot somsamma

vårdslöshet, kan leasegivaren han fri-kan bedömas som grov om
undgå för leasetagarens skada med anledningskrivit sig attansvar av

Leasegivaren kan dock, fri-leasingrätten faller bort. intesagt,som
uppsåtligtsig hans handlande eller vårdslöst.skriva är grovtom

Bakgrunden till dessa regler lär i vissa länder i principattvara man
sig från för vållande. svensk delinte kan friskriva Föregetansvar

motsvarande huvudprincip,gäller, åtminstone attsom en ansvars-
giltig vid uppsåtligt eller vårdslöst hand-friskrivning inte är grovt

1975/76:81 144. Vid överlåtelselande se utrust-t.ex. prop. s. av
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leasegivarennågot realistiskt fall därsvårt tänka signingen detär att
underlåten-vårdslöstförfarit i fallmåsteinte vart grovt genomanses

diskussionenden svenskaIförbehålla leasetagarensheten rätt.att om
från leasegivaren iutgåttsakrättsskydd harleasingavtals att vartman

går intet påskadeståndsskyldig då leasetagarens rättfall blir om
ochskydd, både i borgenärs-sakrättsligtbristande över-grund av

från "ordinär"friskrivningtorde leasegivarenslåtelsefall. Därtill
enligtoskälignormaltsådana fallvårdslöshet i att anse somvara

avtalslagen.36 §
dispositiv minskas dess-stycket8 andraBetydelsen äratt art.av

första be-stycket och 20. Denfjärdereglerna i 8 art.art.utom av
tillämplig pånationella lagdeninnebär, ärstämmelsen att somom

för lease-reglertvingandeinnehåller strängareavtalet ansvarom
inne-för konventionens. Art. 20regler i ställetgäller dessagivaren,

friskriver sig fråntillåterintebär rättssystem attstat,att manvarsen
för-konventionen kanvid tillträdet tillvållande,följderna egetav

förregler i ställettillämpa sinakommerklara art.attatt staten egna
sig särskilt USAOttawa-konferensenVidstycket.tredje8 motsatte

vilka genomdrevsbåda bestämmelser,Storbritannien dessaoch av
intehävdade detförstnämndaFrankrike.framför allt De attstaterna

och 20 ochfjärde stycketskillnad mellan 8någon art. attär art.
fjärdeSkillnaden mellan 8onödig.20åtminstonedärför art.art. var

mål visserligen kommervisa sigdock20 kanstycket och ettart. om
Frankrike,ansvarsregler,medi land stränga t.ex.ett men par-upp

tillämplig lag.lands laghar avtalat annatettterna somom
sakrättsligt skyddleasetagaren8 inteobserverasbörDet att art. ger

endastutrustningenöverlåtelsevid leasegivarensför sin utanrätt av
leasegivaren.skadeståndanspråk på motett

9Artikel

påutrustningen, nyttja dentillbörlig vårdskallLeasetagaren ta om
medavlämnadesdeni det skickhålla denskäligt ochsättett som

utrustningenändringardeförslitning ochbeaktande rimlig somavav
kommit överensparterna om.

intehanskall leasetagaren, utövarVid leasingavtalets slut2. enom
för ytterli-utrustningennyttjaeller fortsättaköpa utrustningenrätt att

det skickleasegivaren itillutrustningenperiod, återlänmagare en
stycke.beskrivs i föregåendesom

återställandevård ochreglerinnehåller utfyllandeArtikeln avom
omhänderta1sålunda leasetagarenåliggerutrustningen. Det att

den denvis, 3 bevarapå rimligtanvända denutrustningen, 2 som
tillåtnaförslitning ochrimligbeaktandemedvid leveransen avvar
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i skick. dessaåterlämna utrustningen Omändringar 4samt samma
inte mycket de medregler finns säga än överensstämmeratt annat att

finansiella leasingavtal.regleringen iden gängse
in dubio skall bärainte regleras i artikelnVad är vem somsom

står faranâterställandet. hellerkostnaderna för Inte anges vem som
avlärnnandet, efter avlärrmandet och efter åter-utrustningen föreför

försäkrings-inte frågor fördelningVidare regleraslämnandet. avom
försäkringsersättningar.försäkringskostnad och utfallandeplikt,
i 9 reglerade,delvis med defrågor hängerDessa art.samman men
Eftersom heltgrundläggande dessa. 9kanske inte lika ärär art.som

vad följer 6 andrareservation fördispositiv, med viss art.som av
vissa delar detdock sakna betydelse baratorde detstycket, att av

i konventionen.problemkomplexet regleratsstörre

10Artikel

leveransavtalet gällerskyldigheter enligt ävenLeverantörens mot
i detta avtal ochdenne varitleasetagaren ut-part som omsom om

överlåtits direkt till leasetagaren. Leverantörenrustningen hade sva-
förbåde leasegivaren och leasetagarendock inte mot sammarar

skada.
eller hävai denna artikel leasetagarenInget rätt uppsägaattger

samtycke.leasegivarensleveransavtalet utan

konventionenfinansiell leasing enligtinnebärframhållitsSom ovan
och kommerväljer leverantörleasetagaren överensdet äratt som

beskaffad detskallhur utrustningen ärmed denne samt attvara
förskall ha huvudansvaretleasegivarenoch inteleverantören som

följaktligen10leasetagaren. Iutrustningen sägs attart.gentemot
leveransavtalet också gällerenligtskyldigheterleverantörens mot

leveransavtalet ochvarit idenneleasetagaren utrust-partomsom
Därmed löses behovdirekt till honom.hade överlåtitsningen utan-

fullmakt företrädaföravtalsgrundad leasetagarenrätt attattav en
överlåtenleverantörenfå leasegivarensleasegivaren eller rätt motatt

något avtals-leasetagaren inte harhuvudproblemet medsig att-
leasegivare leasetagareSåvälmed leverantören.förhållande som

såvitt gäller leasegivarensutrustningenalltså köparebetraktas avsom
tilläggsföre-liggerlinje härmedenligt köpeavtalet. Irättigheter

skada både lease-inte förskriften leverantören motatt sammasvarar
enligt andra stycket, leasetagarenleasegivarenoch attsamt,tagaren

leasegivarensleveransavtaleteller hävafårinte uppsäga utan sam-
förpliktelser därförpåläggas utökadeskall intetycke. Leverantören

inteoch leasetagaren börtvâtvingashan motparter,accepteraatt ges
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självständig häva leveransavtalet, eftersomrätt detta skulleatten
försämra leasegivarens säkerhet i utrustningen.

Bakgrunden till regleringen i 10 behövlig,att art. ansetts trots att
den i drag de flesta leasingavtals lösningar ellerstora motsvarar egna
leasetagarens enligt garantier han skaffar sig direkt frånrätt leveran-

de avtalsmässiga lösningarna intetören, är tillfredsställan-att ansetts
de. Således har anförts de krav leasetagaren driver för lease-att som
givarens räkning eller med stöd dennes köpare endast kanrättav som
gälla sådan förlust leasegivaren kunnat kräva ersättning för,som
medan det naturliga och viktiga för leasetagaren fåär ersätt-att en
ning beräknad efter storleken hans förlust. Leasetagarensav egen
förlust kan mycket väl leasegivarens, exempelvis dåänvara en annan
utrustningen endast i viss utsträckning kan användas för ända-avsett
mål. Enligt leasingvillkor kan leasegivarengängse då fortsätta kräva
in full leasingavgift, medan leverantören med fog kan hävda att
leasegivaren lidit någoninte skada utom den kan ligga i attsom
utrustningens andrahandsvärde gått ned. Leasetagarens skada kan
samtidigt särskiltavsevärd, i form indirekta förlustervara av som

Ävenproduktionsbortfall och minskad omsättning. i kvittningshän-
seende har avtalsmodellerna medföra svårigheter. Enansetts annan
brist har leasegivaren inte rimligen kan överlåta allasagts attvara
sina rättigheter enligt köpeavtalet, särskilt inte häva efter-rätten att

innebärhävning äganderätten till utrustningen återgår påattsom en
leverantören och leasegivaren därmed mister sin säkerhet och sitt
skattemässiga avskrivningsunderlag. Man måste därför precisera
vilka rättigheter enligt köpeavtalet överlåtelsen till leasetagarensom
omfattar Volume 68-70.se I s.

problem tordeSamtliga dessa lösas leasetagarens generellagenom
direktkravsrätt. Eftersom konventionen enligt 1 gäller endastart.
transaktioner leverantörendär leasingavtalet, bör inte finnasvet om
några betänkligheter från leverantörshåll godta denna bestämmel-att

Detta gäller särskilt leverantören inte kan bli ansvarig motse. som
både leasegivaren och leasetagaren för skada, vilket intesamma
hindrar leverantören på grund avtalsbrott kan bliatt ersätt-av samma
ningsskyldig både leasegivare och leasetagare, bara ersättningenmot

olika förluster. Om utrustningen inte avlämnas i tid,t.ex.avser
förlorar leasetagaren de inkomster utrustningen skulle hasom genere-

Samtidigt förlorar leasegivaren eftersom leasetagaren interänta,rat.
behöver betala leasingavgift förrän avlänmande har skett se 12art.
tredje stycket. För båda förlusterna leverantören enligt art.svarar
10.

Avslutningsvis kan observeras kravet i andra stycket på lease-att
givarens samtycke för leasetagarens hävning leveransavtalet ärav
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för fallenföreskrivs inteundantagNågotovillkorligt utformat. t.ex.
iverksamheten, gått kon-medförsvunnit, upphörtleasegivarenatt

sakliga skäl. Leasetagarenpå hävningmedellerkurs vägrar utan
leasegivaren avvisaha vissenligt 12emellertid rättkan att motart.

leasingavtalet ochhyresbetalningen,innehålla uppsägautrustningen,
rättigheter enligt köpe-andraOch allaförskottsbetalningar.återkräva

prisavdrag ochtill avhjälpande,såsomhävningsrätten, rättavtalet än
gällande leveran-kan leasetagaren göraskadestånd, nämnts motsom

betydelse förnormalt saknadärförbör detkan bedömasSåvitttören.
självständig häva leverans-harhan inte rättleasetagaren attatt en

heller hindrainteandra stycketi 10Skrivningenavtalet. art. synes
förfallet ellerprinciper kanenligt allmännaleveransavtalet ansesatt

närrmdes.situationerdekvalificerade fallhävt vid som nyssav

llArtikel

konvention grundas påenligt dennarättigheterleasetagarensDe som
leveransavtaletvillkor iinteleveransavtalet påverkas att ett somav

inte harleasetagarenändras,godkänttidigareleasetagaren sam-om
ändring.dennatyckt till

verkanleveransavtaletändringar i ärArtikeln innebär motutanatt
ochbetydelse för hansvillkor rättgällersåvitt ärleasetagaren som av

enligtingående 1vid avtaletsgodkäntskall hadärför art.hansom
sistnämndasåledes denkompletterarpunkt Art. 11stycketförsta a.
både lease-konsekvenskanochbestämmelsen attäven avenses som

gäller rättig-såvittköparebetraktasleasetagarengivaren och som
sådana leasetaga-gäller baraBestämmelsenleverantören.heterna mot
leveransavtalet.grundaskonventionenenligträttigheter somrens

12Artikel

eller inteföravlämnasellerinte avlämnasutrustningen sentOm
leveransavtalet:medöverensstämmer

avvisaleasegivarenförhållande tillidenleasetagarenhar rätta att
leasingavtalet; ochellerutrustningen säga upp

underlåtenhet till-avhjälpa sindenleasegivaren atthar rättb att
leveransavtalet,medöverensstämmelseiutrustningenhandahålla

leasegivaren påutrustningenköptleasetagarengällt avomsom
leveransavtalet.ivillkor somsamma

sättstycke kanföregående utövasenligträttighetEn samma
gällt leasetagarenomständigheterunderoch förloras omsomsamma

i leverans-villkorleasegivaren påutrustningenköpt somsammaav
avtalet.

leasingavtaletenligthålla inne hyrornahar rättLeasetagaren att
tillhandahållaunderlåtenhetavhjälpt sinleasegivaren har atttill dess
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utrustningen i överensstämmelse med leveransavtalet eller lease-
har förlorat avvisa utrustningen.rättentagaren att

4. Om leasetagaren har utnyttjat leasingavtalet,rätt sägaatten upp
har han återfå alla hyror och andra belopp betalats irätt att som
förskott, med avdrag för skäligt belopp för den lease-ett nytta som

har haft utrustningen.tagaren av
5. Leasetagaren får inte gällande något anspråkgöra annat mot

leasegivaren grund uteblivet avlämnande, försenat avlämnandeav
eller avlärnnande felaktig utrustning beror på handlingänav som en
eller underlåtenhet leasegivaren.av

6. i denna artikel påverkarInget leasetagarens rättigheter mot
leverantören enligt artikel 10.

Grundtanken i konventionen leasetagaren i första hand skallär att
hålla sig leverantörentill vid felaktig eller försenad leverans.
Artikeln dock leasetagaren rättigheter leasegivaren iäven motger
denna situation, i första hand avvisa utrustningen ochrätt uppsägaatt
leasingavtalet med omedelbar verkan. Den redaktionella utfomming-

måhända inte den bästa, artikeln har följande motiv ochären men
innehåll.

uppsägning leasingavtaletEn på grund försenad leve-t.ex.av av
kan skapa mycket besvärlig situation för leasegivaren, fram-rans en

för allt han inte i sin har häva leveransavtalet. Lease-rätttur attom
givaren då naturligtkan ha intresse avhjälpa bristen iett attav
prestationen, och det kan behövas regelverk närmareett som anger
under vilka förutsättningar uppsägning får ske.

och andraI 12 första styckena löses denna fråga, inteart. genom
det uppställs självständiga förutsättningar för leasingförhållandet,att

hänvisning till köprättens regler: låtsasutan attgenom en ren man
leasetagaren köpt utrustningen leasegivaren på de villkorav som

i leveransavtalet, FN-konventionen internationellat.ex.anges om
harLeasegivaren alltså avhjälpa felet och lease-köp. rätt attsamma

avvisa utrustningen och leasingavtaleträtt uppsägaatttagaren samma
de skulle haft leasetagaren hade köpt utrustningen lease-som om av

Eftersomgivaren på leveransavtalets villkor. leasetagarens rätt mot
återspeglar leverantörenleasegivaren kopplas de bådarätten mot

rättigheteravtalen Leasegivarens och skyldigheter enligttätt samman.
försleasingavtalet direkt tillbaka på leverantören, vilken i praktiken

samtidigt kommer sin leverantörsrollofta och lease-utövaatt egen
roll för dennes räkning.givarens

Om leasetagaren leasingavtalet har han återfå desäger rätt attupp
och andra belopp han kan ha betalat i förskott, varvidhyror som

leasegivaren dock får avräkna skäligt belopp för denett nytta som
kan ha haft utrustningen, fjärde stycket.leasetagaren av se
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avtalati tid och iutrustningen levererasförHuvudansvaret att
på leverantören. Dettakonventionenenligt nämntsskick ligger som

leasegivarenvisserligen harleasetagaren rättvisas bl.a. attatt avav
påkräva dennenormalt inte kanbetalningarerlagdatillbakafå men

stycket jfr kom-femtedröjsmål,fel ellerpå grundskadestånd seav
avtalsbrottetendastgällerUndantag8 ovan.till art. ommentaren

sida,från leasegivarensunderlåtenhetellerhandlingnågonpåberor
till leverantören ochförskottavtalatbetalathan inte ettattt.ex.

utrustningen.innehållerdärfördenne
riktastället normaltiskadestånd får leasetagarenpå motKrav

inte leasing-ändras10.enlighet med Dettai attleverantören art. av
leasetagarentordestycket. Däremotsjätte12avtalet sägs art.upp,

räkning kunnaförinte längreleasingavtaletuppsägningefter egenav
leasegivarenså längei fallutrustningen,avlämnandekräva vartav

fullgörelsekräverleverantörenleveransavtaletinte utansagt avupp
bildenbortaleasegivarenheller dåinte ärräkning. Menför uregen

leveransavtalet med leasetagarenfullgöratvingaskan leverantören att
skyldigheternastårdet i 10kanenda köpare. Noteras attart.attsom

denneleasetagarengällerleveransavtaletenligt även mot varsom om
fortfaran-såledesleasegivareni 10regelnavtalet. Trots äri art.part

förutsättning förochegentliga köparen,denbetraktade att ensom
leasetagarenförpliktadskallleverantören attmot varasynesatt vara

leasetagaren.köpare jämtestår kvarleasegivaren som
innehålla hyresbetal-har leasetagarenoch dröjsmål rättVid fel att

någoneller leasetagarenavtalsbrottettills rättatningen är annanav
avvisaförloratreklamation har rättenuteblivenanledning t.ex. att
tillavtalsbrottetLederstycket.tredje12 attutrustningen, art.se

betala.aldrig börjabehöver leasetagarenleasingavtalet sägs upp
övervägdekonventionenarbetet medunderbörDet nämnas att man

avvis-avskärandetillför leasetagarenskyldighetregler att, avom
hadeleveransgodkännande. Dettaleasegivarenlämnaningsrätten,

leasegivarenavtalspraxis också i detmed gällande attöverensstämt
erhållits.godkännandedyliktförst sedanbetala leverantörenbehövt

oacceptabel,dockleveransgodkärmande befannsmedLösningen vara
enligtremedier leverantörendärför leasetagarens art.främst motatt

då doldagottgörelseadekvatskulle leasetagareninte10 geensamma
lease-därförgodkänts bl.a.efter leveransenupptäcksfel attatt

Därtill förelågleveransavtalet.får häva10 inteenligt art. entagaren
utrustningen hanavvisadenleasetagarenovilja beröva rätt att somatt

härdåansågsdenna. Bättrehan köptskulle haftnormalt attvaraom
leasetagarenvarvidvanlig köpare,medlikställa leasetagaren en

förutsättningaravvisningsrätten underförlorarsålunda somsamma
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han gjort han mottagit utrustningen köpare, jfr förtyd-om som en
ligandet i 12 andra stycket.art.

Avslutningsvis effekterskall uppmärksammas de reglerna isom
får vid leverantörens obestånd försvinnande.12 eller Antagart. att

utrustningen på avtalad tid och i till fullgott skick levereras tillsynes
varefterleasetagaren, leasegivaren betalar leverantören. Efter tiden

dock feluppdagas allvarligt dolt leverantören förett som svarar
enligt leveransavtalet. Leasetagaren vänder sig med stöd 10art.av

leverantören med krav på avhjälpande och samtidigtmot stoppar
hyresbetalningen. Dock visar det sig leverantören gått i konkurs,att
varför leasetagaren i stället begär leasegivaren avhjälper felet. Omatt
leasegivaren inte vill eller fårkan detta, leasetagaren enligt 12art.
första stycket leasingavtalet leveransavtalet skulle med-säga upp om

hävningsrätt ihonom motsvarande läge. Efter uppsägningen skallgett
leasegivaren enligt fjärde12 stycket äterlämna leasetagarensart.
eventuella förskottsbetalningar efter föravdrag leasetagarens nytta

leasetagaren återlämnar utrustningen. Leasegivaren kan sedanattmot
i sin häva leveransavtalet, kräva leverantören på återbetalningtur av
köpeskillingen och på skadestånd, i leverantörens konkurs blirmen

värdelösa eftersomdessa krav regel de endast bevakningsgillaärsom
läge återstårkonkursfordringar. I detta för leasegivaren försökaatt

sina krav den felaktiga utrustningen.täcka Observeras bör attur
enligt konventionenleasegivaren inte har kräva leasetagarenrätt att

ersättning för sin förlust. Samtidigt skall leasetagarennoteras att
någon till ersättning leasegivaren förinte har sina förluster pårätt av

ochgrund avtalsbrottet uppsägningen, femte stycket,12art.av se
får han liksom leasegivarendessa bevaka i leverantörens kon-utan

kurs med stöd 10. Noteras kan också, leasetagaren enligtart. attav
felkonventionen inte har avhjälpta leasegivarenrätt att utan attav

fördetta leasegivaren till förekommande leasetagarensär rätten av
avvisnings-, innehållande- och uppsägningsrätt. Leasetagaren har inte

någon intäkter felaktigaheller till del de den utrustningenrätt av som
kan inbringa efter hävningen.

Sammantaget kan såväl leasegivaren leasetagaren stårsägas att som
viss risk för obestånd. fördelasleverantörens Hur risken mellan dem
beror i hög grad på vilket i transaktioneni skede avtalsbrottet upp-
dagas, i vilken utsträckning leveransavtalet medger dolda fel fåratt

gällande och leasegivaren hunnit betala leverantören.göras om
Regleringen i 12 avviker från svenska Standardavtal för finans-art.

iell leasing, avsnitt 2.2.6 I dessa brukar leasegivaren fris-se ovan.
kriva sig inte bara från objektsrisker insolvensrisker.ävenutan
Leasetagarens möjligheter leasegivaren självständigtatt mot reagera
på avtalsbrott normalt avskurna sedan leasetagaren lämnat skrift-är
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leasegivaren betalat leverantören.ochleveransgodkännandeligt
dengällande ipåföljderdockmedges görarättLeasetagaren att

leverantören,motsvarandeharleasegivarenutsträckning rätt motsom
aldrigleasetagarenunderförstått innefattasuttryckligt ellervarvid att

faktiskt kan fåleasegivarenvadleasegivarenfå bättre änkan rätt mot
påföljderprincip allaomfattar iRegleringenleverantören. somut av

skadeståndskrav.inklusivegällande,tänkaskanleasetagaren göra
och ingetdispositiv12konventionens ärbör attNoteras art.att

risken leveran-sig frånfriskriverleasegivarenhindrarsåledes att av
inärvarande tillämpasförmodellenligt denobeståndtörens som

avtalspraxis.svensk

13Artikel

in förfallnaleasegivaren krävafåravtalsbrottleasetagarensVid
skadestånd.ochjämteobetalda hyror, ränta

leasegivaren ifårväsentligtavtalsbrottleasetagarens ärOm2.
förtid intillbetalning ikrävadessutomstycketmed femteenlighet

fårdet, ellerleasingavtalet medgerhyror,framtidavärdet omav
sådan uppsägning:efterleasingavtalet ochleasegivaren säga upp

utrustningen; ochtillbesittningenåterkrävaa
positioni denleasegivarenförsätterskadeståndkrävab ett som

villkor.enligt dessleasingavtaletfullgjorthaft leasetagarenhan om
enligt andraskadeståndethurföreskrivaLeasingavtalet kana

beräknas.skallpunkt bstycket
inte lederdenmellangiltigföreskriftsådanb En är parterna om

medges enligtdetöverstigerväsentligtskadeståndtill ett somsom
från eller ändraavvikafår intepunkt b. Parternastycketandra

punkt.i dennaföreskrifternaverkan av
får han inteleasingavtalet, göraharleasegivarenOm4. sagt upp

framtidaförtidsbetalningavtalförbehåll i dettagällande ett avom
beräkningvidfär beaktassådana hyrorvärdethyror, avmen av

stycket.tredje Parternapunkt b ochstycketenligt andraskadestånd
föreskrifterna i dettaverkanändraavvika från ellerfår inte av

stycke.
betalning i förtidkrävasinfår inteLeasegivaren rättutöva att

stycket hanandraenligtleasingavtaleteller sin sägarätt att omupp
möjlighetrimligleasetagarenunderrättelse harinte gett engenom en

avhjälpas.detta kanutsträckningi denavtalsbrottetavhjälpaatt som
inteför skador hanersättningtillinteLeasegivaren har rätt6. som

åtgärder för begränsa.rimligaallavidtagit att

vid leasetagarensbefogenheterleasegivarensbehandlarArtikeln
förfallnaindels krävaBefogenheterna rättutgörsavtalsbrott. attav

väsentligtdels vidskadestånd,ochjämte rättobetalda hyror, ränta att
medhyrorförtidsbetalning framtidakrävaantingenavtalsbrott av
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stöd förbehåll eller avtalet, återkrävauppsäga utrustningen ochav
kräva skadestånd intill det positiva kontraktsintresset. Reglerna är
tvingande så till förtidsbetalningsätt rätt och tillatt rätt uppsäg-
ning inte får gällande samtidigt,göras däremot får värdet framtidaav

givetvishyror med vid beräkning skadeståndet eftertas uppsäg-av
Vidarening. skadeståndsklausulär giltig leasetagaren endastmoten

den inte leder till ersättning väsentligt överstiger detom en som
positiva kontraktsintresset. Avslutningsvis artikeln två dispositivager
bestämmelser innebär, varken till förtidsbetalningrätt ellerattsom
uppsägning får gällande leasetagarengöras inte under-om genom
rättelse först rimlig chans vidta rättelse lease-getts att samt atten
givarens till ersättning endasträtt skador han vidtagit allaavser som
rimliga åtgärder begränsa.att

Artikeln inte vilka leasetagarens avtalsbrott kan ianger vara, men
första hand blir det fråga dröjsmål med hyresbetalningen,om van-
vård eller otillåtet förfogande utrustningen.över Det inte hellersägs
i artikeln avtalsbrott skallnär väsentligt. Noteras kanett attanses
väsentlighetskravet gäller för till förtidsbetalning.även rätten

När avtalsbrottet inte väsentligt får leasegivarenär nöja sig med att
inkräva obetald hyra jämte skadestånd.ränta Vid betalnings-samt en

försummelse inte definitiv påär grund obestånd torde detsom av
dock sällan kunna bli aktuellt med skadestånd, däremot vid vanvård
eller avtalsbrott relaterat tillär utrustningen. sådanaI fallannat som
förefaller dock i skadeständsdelen böra beakta full hyraman om
fortfarande eftersombetalas, leasegivaren kan bli överkom-annars
penserad stridersätt grundtankarna bakom artikelnsett motsom

jfrregler tolknings- och utfyllnadsreglerna i 6. Viss tvekan kanart.
här föreligga eftersom den tvingande regeln i tredje stycket punkt b
hänvisar till andra inte till första stycket.men

Leasegivaren får inte gällande tillnämnts göra rätten uppsäg-som
ning och förtidsbetalning samtidigt. Motivet för detta hindraär att att
leasegivaren orättmätigt tillgodogör sig såväl alla avtalade hyror som
utrustningens restvärde, i stället för antingen leasing-sägaatt upp
avtalet och kräva skadestånd med nuvärdet återstående hyrorav
minus täckningsintäkt eller kräva endast förtida fullgörelseen av
hyresbetalningen. Förbudet kombinera uppsägningsrätt och för-att
falloklausul hindrar dock inte varje kombination dessa påföljder.av
Således kan leasegivaren börja med åberopa förfalloklausul,att en
varvid leasetagaren ofta inte kommer kunna betala hela den åter-att
stående hyressumman, vilket i sin blir det väsentliga avtalsbrotttur

leasegivaren helarätt avtalet. Eftersäga sådanattsom ger upp en
uppsägning torde de återstående hyresbeloppen, diskonterade till
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skadebe-led iutkrävaskunnadock endastnuvärde, ettnetto ensom
uppsägning.efterräkning

kontrakts-ersättning för det positivatillalltidLeasegivaren har rätt
därvid där hänsyn iskallindividuell beräkning göras,Enintresset.

respektiveberäknadeutrustningensskall tillfallförekommande tas
beräkningen leder tillindividuelladenrestvärde. Omfaktiska ett
standardiserade värde föroftaavtaletsbeloppväsentligt lägre än

tillämpas.ersättningsbestämmelse inteskall avtaletspositivt intresse,
ersättningsklausulen.fall gällerandraallaI

bristfälligt då lease-kanenligt 13skyddLeasetagarens art. vara
fullgörelse ileasingavtalet och krävakvarstå vidväljergivaren att

Leasegivarenskadestånd.och krävaavtaletförstället sägaatt upp
skyldighetenförinomförpliktadnämligen intetorde att, ramenvara

medfördå dettauppsägningsalternativetväljaskada,sinbegränsaatt
årsskrivningen i 1987Enligtpå fullgörelse.kravskadamindre än ett

han intefå skadeståndinteleasegivarenkundekonventionsutkast om
analys vidändradesdetta närmareleasingavtalet, utansagt menupp

i svensktorde dock finnasMotsvarande bristOttawa-konferensen.
jfr§§ köplagen,68 och 7052, 57,se 51,nordisk köprättoch

Även i övrigthänvisningar.med214köprättenHâstad, Den s.nya
i Sverige kanmed vadireglerna i 13överensstämmer stortart. som

jfravtalslagenkontraktsregler och 36 §allmännaenligtbli resultatet
avsnitt 4.4.7 ovan.

14Artikel

sinaförfogaeller överfår överlåta sättLeasegivaren annat
sådanleasingavtalet. Enenligt över-utrustningen ellerirättigheter
skyldigheternågon hansfrånleasegivarenbefriar intelåtelse av

leasingavtalets karak-sigfår inte ändraleasingavtalet ochenligt vare
konvention.enligt dennabehandlingrättsligaeller desstär

utrustningen ellernyttjaöverlåtafår rättenLeasetagaren att
medendastleasingavtaletenligträttighetersinanågon annan av

förbehåll för tredjemed rätt.samtycke ochleasegivarens mans

leasingavtalet.utrustningen ochöverlåtabehandlarArtikeln rätten att
och påöverlåtafår fritt sättleasegivarengällerDärvid annatatt

leasingavtalet,enligträttigheteroch sinautrustningenförfoga över
leasegivarensendast medöverlåta sinfår rättleasetagarenmedan

rättigheter be-utrustning elleröverlåtelseLeasegivarenssamtycke. av
leasingavtalet ochenligtskyldigheternafråndock intefriar honom
behandling enligtkaraktär ellerleasingavtaletsheller ändraintefår

konventionen.
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leasegivarenAtt har full överlåta sina rättigheterrätt naturligtatt är
eftersom hans i första handrätt uppbäraär hyran, lease-att som

problem kan betala till helst.tagaren utan Beträffandevem som
leasetagarens viktigaste rättighet, använda utrustningen, kundeatt
tyckas motsvarande gäller. bordeDet inte finnas något hinderatt mot

leasetagaren fritt överlåter sina rättigheter, eftersom han ändåatt står
kvar i sina skyldigheter. Emellertid försämrar överlåtelseen av
nyttjanderätten ofta leasetagarens kontroll utrustningen,över liksom
hans intresse för den. En rättighetsöverlåtelse på leasetagarens sida
kan därför bli praktisk nackdel för leasegivaren lease-oavsetten att

juridiskt kvarstår i sina skyldigheter vårda och återställatagaren att
utrustningen.

förstaI styckets andra mening ligger främst leasetagarens rättatt
skall förbehållas vid överlåtelse jfr 8 andra stycket,art. över-att
låtelsen inte får medföra leasingavtalet denna faller utanföratt genom
konventionens tillämpningsområde och leasetagarens rättigheteratt
enligt konventionen se särskilt 10, 12 och 13 inte får försämrasart.

överlåtelsen.genom
Konventionen innehåller inga regler möjligheterparternas attom

överlåta sina skyldigheter. Utgångspunkten här skyldighets-är att
överlåtelse gäldenärsbyte inte godtas den berättigadeutan partens
borgenärens samtycke. hindrarDetta inte vägranatt att utanen
sakliga skäl samtycke i vissa fall kan strida utfyllande ochrättmotge

klausul härom kan bli föremål för jämkning med stöd all-att en av
oskälighetsnormermänna motsvarande 36 § avtalslagen.

slutet andraI stycket förtydligas överlåtelse lease-attav en av
rättigheter kan ske endast med bibehållande tredjetagarens av mans

Föreskriften inte avseddrätt. är grunda någon för tredjerättatt man
han inte har enligt tillämplig lag. Det faktum, kapitelsom attannars

enligt rubriken behandlar endast i leasingtransaktionenparternas
rättigheter och skyldigheter, stöd för detta.ger

9.4 Ikraftträdande och anslutning

Leasingkonventionen i Ottawa den 28 majär 1988 och harantagen
enligt 15 stått för undertecknande intill utgångenöppen 1990.art. av
Konventionen träder enligt 16 i kraft månader efter detart. attsex
tredje instrumentet ratifikation,rörande antagande, godkärmande eller
anslutning deponerats. Deponering sker enligt 25 hos denart.
kanadensiska regeringen. För därefter ansluter sig tillstater som
konventionen träder den i kraft månader efter instrumentatt ettsex
härom har deponerats.
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Filippinerna, Finland,Belgien,undertecknatsKonventionen har av
Nigeria,Marocko, Panama,Italien,Guinea,Ghana,Frankrike,

Unidroit ifrånEnligt uppgifterUSA.ochTjeckoslovakienTanzania,
Frankrike medratiñceratsdåkonventionenhademaj 1994 av

konventionen ochgodkäntNigeria hadeoch Italien.reservation
Konventio-ske.väntadesratiñkationsinstrumentdeponering snartav

årsskiftettroligen kringkraft,träda idärigenomkommer attnen
1994-95.

proposi-och Panamaidet Ungernkälla har avgettsEnligt samma
lagstiftning förSpanien harleasingkonventionen. Iangåendetioner

leasingkonventioneni USA harochparlamentet,förelagtsratificering
kan före-denintresseorganisationer innanberördatillcirkulerats

intresseorganisationernaColombia har uppmanatISenaten.läggas
konventionenharKinakonventionen. Iratiñceraregeringen att

Även Australienimottagande.positivtfåttochremissbehandlats ett
leasingkonventionen.påreaktionerpositivafåttharIndienoch man

svårighetvarit säkertidigarehåll har rättbrittiskt attFrån enman
länder,vissaItillträde kan lösas.föriligga vägen ettansettssom

Österrike frågor ikoncentrationenharFinland,ochsåsom sam-
implementerings-medförtEU-anslutningeventuellband med atten
justitieministerietdet federalaKanada harpåbörjats. Iinteprocessen

synpunkterförprovinsministeriernaremiss tillkonventionenhaft
före-hittillshar detaffärskretsarberördatillträde. Ieventuelltpå ett

tidigareharJapankonventionen. Iförfå stödproblemlegat manatt
lärLeasingföretagenkonventionen.förväxande intresseerfarit ett

Convention",of theprovisionsall the"withgladadock inte vara
inom övrigaskönjas nä-har kunnatreaktionerpositivadelmen en

visstleasingkonventionen möttslutligen, harTysklandIringslivet.
industrin.motstånd från

internationellatiooch59fannsOttawa-konferensenVid stater
Angola,Algeriet,Staternarepresenterade.organisationer var

Chile,Burundi,Bulgarien,Brasilien,Belgien,Australien,Antigua,
Salva-Elrepubliken, Egypten,DominikanskaDanmark,Colombia,

Guinea,Grekland,Ghana,Frankrike,Finland,Filippinerna,dor,
Kina,Kanada,Jugoslavien, Kamerun,Italien, Japan,Irland,Indien,

Nederländerna,Mexico,Marocko,Malaysia,Libanon,Kuba,Korea,
Sovjet-Senegal,Schweiz,Portugal,Polen,Peru,Norge,Nigeria,

Thai-Tanzania,Sverige,Storbritannien, Sudan,Spanien,unionen,
Uganda, Ungern,Tyskland,Turkiet,Tjeckoslovakien,land,

Österrike.Zaire ochVenezuela,USA,Uruguay,
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leasing mellanFinansiell10

näringsidkare

överväganden behovetAllmänna10.1 om av

finansiell leasinginhemsklagstiftning för

leasinglagreglering finansiellcivilrättsligEnSlutsatser: av
nuvarandeminska denfrämst förtill ståndbör komma att

grund för bedöm-fastareoch skaparättsliga osäkerheten en
i förstaLagstiftningen börskälighet.leasingvillkorsningar av

finansiell leasingregler förkontraktsrättsligabeståhand av
dispositiv iutgångspunktochsärskild avtalstyp varasomsom

bör dock in-På vissa punktermellanförhållandet parterna.
Även frågornaförmån.till leasetagarenstvingande reglerföras

konkurs ochbehandling vid leasetagarensleasingavtaletsom
reglerklargörassakrättsliga ställning börleasetagarens genom

förmån.till borgenärernastvingandeärsom

form förbetydelsefull och vedertageni dagleasingFinansiell är en
utlandetanläggningstillgångar såväl iförvärvfinansiering somavav

internationellt harnationellt ochoch värdeutvecklingSverige. Dessi
svenska finansbolagensdekapitel kanbeskrivits i Här nämnas att

näringslivets%för 20beräknasårligen kanleasing avcasvara
årensde sistavad följtFrånsettinvesteringar.finansiering avsomav

stadigt uppåt. Detutvecklingen pekatfastighetskris harochfinans-
1993-94årsskiftetvidleasingfinansbolagensvärdetbokförda varav
uppgickavbetalningsköpFinansieringenkronor.miljarder36 avca

Tillleasingvolymen.femtedeltill mindretidvid än avensamma
egenfinansierade l.easing-industrinskall läggas de inomvolymdenna

harfastställasvårareomfattningaffärerna, är att som an-menvars
leasingvolymfinansbolagenslikatagits nästan stor ex-omsomvara

finansiellamåste densammanhangetmed. I detportandelen räknas
vadbådeunderstrykas,exportindustriför svenskviktleasingens

vidareinvesteringar. kanDetordinäraochgäller mycket stora mera
kom-landet framöverhär ileasingfinansieringutländskförutses att
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efterfå ökad betydelse, inte minst eventuellt svenskt med-att ettmer
lemsskap i EU.

leasing utnyttjas i dag företag allaFinansiell storlekar, lik-av av
kommuner, statliga myndigheter och affärsdrivande verk.som av

inhemska leasingens betydelse kapitalkälla för mindreDen ochsom
företag skall dock särskilt framhållas. finansbolagensmedelstora Av

företag.leasingavtal huvuddelen sådana Särskilt i tider prägladeavser
kapitalknapphet och återhållsamhet i bankers kreditgivning kanav

finansiell leasing få möjligheter för mindre verksamhetervara en av
få nödvändiga investeringar finansierade.etablera sig och Denatt

finansiella leasingen innefattar emellertid också betydande ekono-
miska och juridiska risker.

kapitel har inventerats de fördelar och nackdelar finansiellI 7 som
för med sig jämfört med näraliggande finansi-leasing typiskt sett

framgår fördelarna för leasetagareneringsalternativ. Härav iatt
möjlighet få finansiering i fallförsta hand består angivna därattav

inte erhållas i viss mån redovisnings-finansiering kan samtannars av
fördelar. Nackdelarna förmässiga och skattemässiga leasetagaren

ligger uteslutande på det civilrätts-inklusive hans borgenärer nästan
grundas avsaknaden balanseradeliga planet och ochytterst av

gäller samtliga de huvudområdenklargörande lagregler. Detta
i kapitel leasegivaren ligger fördelarnahar redovisats 4. Försom

skattemässiga behandlingen, i leasingens flexibilitetfrämst i den som
lagreglering, oftafinansieringsform och i avsaknaden medförav som

leasegivaren inskränkningar kan gällande degörastörreatt utan
utformat. relativa försjälv har De nackdelarna lease-villkor hansom

främst i den risk ligger i finansiera företaggivaren består attsom
likviditet och/eller låg soliditet i viss mån den osäker-med dålig samt

avsaknaden lagstiftning innebär vid rättslig prövninghet som av av
leasingvillkorens hållbarhet.

den finansiella leasingen inte lagregleradOmständigheten äratt
finansieringsform och avtalstyp inteinnebär dess äratt egenart som

utgångspunkt bedöms leasingavtalet sådantformellt erkänd. Som som
inslagden samlade trepartstransaktionenshyresavtal,ett men avsom

hyresrättsliga lösningar sällankreditgivning och köp gör äratt rent
vid ytlig läsning leasing-ändamålsenliga, vilket framgår redan en av

ofta relativt komplicerade jäm-stället blir det frågavillkoren. I om
hyresrättsliga, avbetalningsköprätts-och analogier frånförelser med

utsträckning och i vilkaköprättsliga regler. I vilkenliga och rent
funktion och ornständig-frågor den finansiella leasingens särprägel,

på bedömningen i hög grad ovisst.då skall tillåtas inverkaheter är
det saknas lagstiftning för finansiellosäkerhet följerDen attsom av

genomgången i kapitel 4 och har under utred-leasing framgår av
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ningsarbetet understrukits särskilt företrädare för leasetagarnaav men
de företag inom industrin både leasegivareäven av som agerar som

och leasetagare. Oklarheter den rättsliga klassificeringensom om av
olika former leasingavtal och vad vid domstolsprövning utgörav som

kan dock medföra nackdelar för bådagällande Omrätt parter. t.ex.
mindre näringsidkare inte inser vilken avtal ingåstyp aven som

leasing, och därmed inte heller vilket ekonomisktvaletgenom av
åtagande avtalet innebär, kan han överraskas avtalets effekter ochav

i sådana juridiska tvister han saknar utsiktersig in vinna,attsomge
kanske kunnat förutses leasingavtalets innebörd frånvilket börjanom

stått klar. Avsaknaden särskilda regler för finansiell leasing kanav
onödigasålunda föranleda vilket naturligtvis till nackdelärprocesser,

för leasegivaren.även
lagstiftning betänklig frånAvsaknaden rättssäkerhetssyn-ärav

punkt, särskilt bakgrund det för flertalet centrala leasing-mot attav
vägledande rättspraxis frånfrågor också saknas Högsta domstolen.

rättslig prövning blir därmed svår förutse. vanskligtDetEn äratt att
fast den måttstock efter vilken villkorens skälig-med säkerhet lägga

liksom i vilken utsträckning leasingens särskildaskallhet mätas,
relevanta tillämpningomständigheter vid 36 § avtalslagen.är av

på förutsebarhet frågaMotsvarande brist gäller i gränsdragningenom
och i sakrättsligt hänseende och vid leasetagarensmellan leasing köp,

konkurs.
finansiella leasingen på 1960-talet introducerades iAllt sedan den

utformning villkor främstSverige har avtalstypens och styrts av
standardavtal. Innehållet de drygtfmansbolagens i dessa har under
utvecklats såvitt gäller balans och skälighet.trettio åren inte avsevärt

villkorantal centrala måste betrak-Fortfarande förekommer ett som
sådana leasegivaren skulle tillämpa demoskäligatas som omsom

ordalydelsen. har i flera frågor ensidig och/ellerefter Leasegivaren
skönsmässig bedömningsrätt, leasingavtalen innehåller villkoroch

frågamycket hårda särskilt i förutsätt-leasetagarenär mot omsom
påföljder leasetagarens avtals-för leasegivarens till vidningarna rätt

Förhållandet leasegivaren vid tvist många gånger intebrott. att
inte villkorens utformningtillämpar villkoren fullt innebär attut

kapitel det inte rättspolitisktbetydelse. Som framhållits i 4saknar är
godtycke.utlänmadgodtagbart avtalspart är motpartensatt en

rättsligtunderlägsen skall kunna förlita sig påSärskilt part grun-en
hygglighet.starkare Dettadade befogenheter och inte på den partens

ochhar deninte minst då avtalsvillkorengäller upprättats senareav
den starkareföremål för individuell förhandling. Ochvaritinte om
princip intehård klausul bör han iinte brukar åberopaparten en

selektivviss eller i viss situation. Enkunna detgöra mot part enen
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eller insolvensupp-hård klausul vid konkurstillämpning annanav en
principer.konflikt med allmänna sakrättsligadärtill igörelse kommer

vid tvist ofta inte tillämpar villko-leasegivarenOmständigheten att
övrigt, vilkethan inte det ibetyder inteefter ordalydelsen görattren

övervägande delen sina avtali denleasegivareninnebärakan att av
godtagbart.går vadfullgörelseerhålla ärkan utöver somsomen
ekonomisktbeträffande villkorbetänkligtsärskilt ärDetta är som

leasingavgiftenstorleken ochsåsomavgörande för leasetagaren,
får vid avtalsbrott. Detleasegivaren krävaersättningpå den som

främst mindre leasetagare,risk föruppenbarföreligger här atten
möjlighet ellermakt ellerekonomiskinte har att starta processsom

får betala skäligtjämkade,leasegivarens krav änpå sättannat mer
förhållande tilljämkning endast iselektivleasingtjänsten. Enpris för

sin kantillvarataochhar kompetens rättkunder attresursersom
i ljuset det sundhets-civilrättsligtbarainte ävenifrågasättas utan av

enligt den kredit-leasegivares verksamhetflertaletgällerkrav som
kanden enskilde leasetagarenlagstiftningen. Förmarknadsrättsliga

eller sakna be-företaget litet störredärtill, ärdet stort,oavsett om
för mycket ibetala någon hundralappfårhantydelse t.ex.om

har tusentals avtalfinansbolaget/leasegivaren,leasingavgift. För som
väsentligförhållande däremotmedförleasingstock,i sin ensamma

150 kronor förleasegivarenlönsamheten. Tarförbättring ut t.ex.av
miljonervinst 9avtal detmånad i 5.000mycket extra omengerper

år.påkronor ett
karaktär devidare sådanleasingförhållandetiVissa frågor är attav

gäller föravtal. Deteffektivtreglerasvåra parter-t.ex.är att genom
trepartsförhållandei detskyldigheter ärrättigheter och somnas

särskilt otill-betraktasleasing. kanfinansiell Dettatypiskt för som
på detta område bestäm-reglernahänsyn tillfredsställande med att

ansvarsfördelningen i transaktionen.grundläggandedenmer
enstaka håll, såsom iutomlandskapitel 8 finnsframgårSom av

finansiellregleringcivilrättsligheltäckandeoch Portugal,USA av
har vissa aspekterFrankrike och Norge,andra länder,leasing. I t.ex.

rättspraxis i anslut-omfattandeTyskland harreglerats. I engenom
tvingande regle-skapatsi realitetenstandardavtalslagenning till en
leasing. Också ivid finansiellkontraktsfrågorviktigareallaring av

åtminstonerättspraxis löstutveckling iharFrankrike enman genom
finansielllagstiftningproblem. Visssärskildaleasingensdel omav

dendärtill imånga länderi Belgien. Ifinnsleasing även ges
för-ömsesidigtreglerlagstiftningen allmännainsolvensrättsliga om

insolvensförfarande,ochvid konkursställningpliktande avtals annat
beskrivits ileasing. Somfinansiellbetydelse vidvilka regler har stor

internationellUnidroit-konventionårsi 19889 har detkapitel om
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finansiell leasing utformats bestämmelser för handfull centralaen
frågor, varigenom den finansiella leasingens avtalstypegenart som
framträder.

delFör svensk det knappast realistiskt förvänta sigär rätts-att en
bildning från Högsta domstolen inom överskådlig tid löser desom

leasingfrågornacentrala och undanröjer de problem här fram-som
hållits. På vissa områden, i frågan sakrättsligt skydd försom om
leasingavtal, det osäkert reformering huvudär kanöver tagetom en
ske lagstiftning. Genom rättspraxisän det inteannat genom synes
heller möjligt skapa särskilt avpassade kontraktsrättsliga reglervara
för finansiell leasing särskild avtalstyp.som

Vad gäller utsikterna utvecklad standardavtalspraxis,av en som
balanserat tillgodoser leasetagarens intressen, harsätt ävenett sagts
detta förutsätter flera omständigheter bara delvis uppfylldaäratt som

på leasingmarknaden. Partsintressena måste någorlunda jämn-vara
starkt vilketrepresenterade, här inte fallet på grund bl.a. sprid-är av
ningen leasetagareleverantörer, leasegivare. Någonävenav men
kraftfull organisation kan driva särskilt de mindre leasetagarnassom

hittills inteintressen har anmält sig. Därtill måste anslutningen till ett
frarnförhandlat Standardavtal s.k. "agreed document"gemensamt

omfattande för det skall kunna tjäna sitt syfte. Spridningenattvara
Ävenpå många olika objekt och branscher här hinder.ärtyper ettav

leasingens specialtjänstkaraktär torde medföra leasetagarnaattav
inte och heller med tideninte kan bli tillräckligt kunniga förär antas

genomslagskraftmed bred kunna tillvarata sina intressen ochatt
motviktnödvändig till leasegivarintresset jfr Millqvistutgöra en

begränsning346 En given med avtalsreglering vidareär atts. en
inte kan vadden bestämma skall gälla i fråga sakrättsligtsom om

tillskydd. område sin karaktärDetta tvingande till tredjeär mans
förmån. Genom avtal kan inte heller klarläggas den allmänna osäker-

klassificeringenheten och bedömningen finansiell leasing.om av
En lagreglering behöver stå i motsatsförhâllandeinte till avtals-

reglering. Lagregler kan till hjälp vid förebyggande tvistervara av
också för tillhandahålla regler kan svåraatt attmen som vara ge

effektivt genomslag avtal. har redan berört trepartsfrågor-Jaggenom
vid finansiell leasing. påEftersom regler detta område lägger fastna

ansvarsfördelningen i transaktionen, kan tyckas givet demgöraatt
tvingande. Om ansvarsfördelningen avtalas bort faller förutsätt-
ningarna för de regler byggts på denna. Men ansvarsreglersom som

uppfattar hjälp tvångströja kommer deänparterna snarare som som
inte avtala bort. Således kan regel ålägger leverantörenatt en som

direkt leasetagaren dispositiv, eftersom leasegivarenmotansvar vara
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vidden och leverantöreninvändanågot treparts-harinte motatt
leasetagaren.verkligamed hans ärnormalt räknarleasing motpartatt

civilrättsligjaganförtsvadbakgrundMot att enansernusomav
Enligt mintill stånd.bör kommafinansiell leasinglagreglering av

finansieringsform i flerakomplexaskulle dennabedömning avseen-
Framför alltfastslagen i lag.rättsligafå sinpåden vinna statusatt

förrättsliga osäkerhetminska denkunnalagregleringbör somen
bedömningarförgrundfastareoch skaparådernärvarande aven

lagstiftningcivilrättsligskälighet. Enleasingvillkorsförekommande
kontraktsrättsligaförsta handbestå imed dettai enlighetbör av

Regle-avtalstyp.särskildleasingfinansiellnormalregler för som
mellanförhållandetdispositiv iutgångspunktbörringen varasom

till lease-reglertvingandevissakan övervägasHärutöverparterna.
2Aamerikanska Art.regler iflerakanförmån. Noteras atttagarens

de leasing-näringsidkarförhållanden,itvingande attUCC ävenär
tvingande,rättspraxis i principi tysk ärutvecklats attregler som

mindre utsträck-iFrankrikeigäller änförhållandemotsvarande om
tvingandepunkternågraUnidroit-konventionen ärning samt att
Även förhelt och hållet.konventionenbortinte avtalatparternaom
tvingadebehovfinnsvissa punkterdetjagdelsvensk att avanser

medavsnitt 10.3iåterkommerförmån. Jagleasetagarensregler till
utfonn-innehåll ochkontraktsrättsliga reglernasdemotiveringar till

ning.
Även behandlingleasingavtaletsfrågornaviktigapraktisktdei om

ställningsakrättsligaoch leasetagarenskonkursi leasetagarens om
klargörandeosäkerhetsådanbedömningenligt min attföreligger

tilltvingandehelheti sinregler börinföras. Dessalagregler bör vara
avsnittenidelari dessaMotiveringarförmån.borgenärernas ges

och 10.5.10.4

Unidroit-konventionen10.2

tillträdeSvensktl0.2.1

Unidroit-konvention1988 årstillträdaSverige börFörslag:
leasing.finansiellinternationellom

särskilda hinderföreliggaoftakanleasingaffärerinternationellaVid
Är finan-bestå bl.a.deslag kanrättsligtdessa attrisker.och avav

land,i leasetagarenserkännsinterättsfigur attleasingsiell som
ochleasetagarenssig mellanskiljerleasingfinansielldefinitionen av
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leasegivarens land, det inte tillåtet för leasegivaren vidäratt att
leasetagarens insolvens återta och föra objektet leasetagarensut ur
land, den tillämpliga lagen har andra regler tillbehör till fastatt om
egendom vad räknat med ellerän tveksamheter före-parterna att

tolkningenligger de aktuella ländernas lagstiftning. Närom av par-
inte har kommit vilket lands lagöverens skall tillämpasterna om som

det vidarekan osäkert vilket lands lag eller vilka länders lagarvara -
skall tillämpas. Ibland kan avtalet eller viss fråga i sambandsom en-

med detta bli underkastad lagen i land regler främmandeärett vars
eller helt okända.

Genom 1988 års Unidroit-konvention internationell finansiellom
leasing har sökt undanröja vissa rättsliga hinder i syfte ökaattman
den finansiella leasingens internationella användbarhet. Konventionen
innehåller förstai hand materiella regler ävengemensamma men
vissa lagvalsregler. Den fördelen med de reglernastora gemensamma

naturligtvis de gäller vilket lands lagär skall tilläm-att oavsett som
på transaktionen.pas

Konventionen reglerar begränsat antal grundläggande och förett
finansiell leasing särskiljande frågor. Grundtanken konventionenmed

just särskilja den finansiella trepartsleasingen frånär det traditio-att
nella hyresavtalet, avbetalningsköpet frånoch kreditavtalet attgenom
förse transaktionen med rättslig "infrastruktur". Härigenomen egen
och konventionens avgränsningar och definitioner har dengenom
primära avsikten varit finansiell leasing skall vinna erkännande iatt

många möjligtså länder och risken för civilrättslig omklassi-attsom
Ävenficering till någon näraliggande avtalstyp skall minimeras. om

konventionen begränsad till internationella leasingaffärer, harär man
vid konventionens tillkomst också varit medveten dess kanskeattom
viktigaste funktion för många länder kan bli fylla bristen påatt ut
nationell lagstiftning.

Konventionens innehåll har och kommenterats i avsnittpresenterats
9.3. Hela konventionen återfinns i engelsk originallydelse och i
svensk översättning i bilagorna och till2 3 slutbetänkandet. Om rent
traktaträttsliga föreskrifter räknas bort innehåller konventionen 14
artiklar. förstaDe definitioner, regler tillämpningsområdesex ger om
och vissa allmänna bestämmelser. Artiklarna 7-14 innefattar de
egentliga materiella reglerna. Hela konventionen kan avtalas bort om
samtliga leverantören, leasegivaren och leasetagarentre ärparter

det. Om däremot konventionenöverens parterna accepterarom som
utgångspunkt, eller de avtalar bort bara vissa artiklar, kon-ärom
ventionen tvingande på punkter i övrigt i princip dispositiv.tre men
Lagvalsregler för frågorna dels leasingobjektet blivit fastig-ges om
hetstillbehör, dels offentlig registrering krävs för leasegivarensom



SOU 1994:120näringsidkareFörslag370 -

materiella be-Gemensammaborgenärer.leasetagarensskydd mot
följande frågor.istämmelser ges

objektet.förfrånfrihetLeasegivarens ansvar-
rättsliga fel.förLeasegivarens ansvar-

objektet.och återlämnavårdapliktLeasetagarens att-
krav leverantören.köprättsligariktaLeasetagarens rätt motatt-

och leverantörens änd-leasegivarensobundenhetLeasetagarens av-
leveransavtalet.ringar av

vid fel ochleasegivarenpåföljdertillrättLeasetagarens mot-
leveransdröjsmâl.

avtalsbrott.vid leasetagarenspåföljdertillLeasegivarens rätt-
sina rättig-förfoga överoch leasetagarens rättLeasegivarens att-

avtalet.enligtheter

konsumentleasing, sale and leasetillämplig påinteKonventionen är
primärafastighetsleasing. Dessformnågoninte påback och av

mellan närings-utrustningtrepartsleasingfinansiellföremål är av
idkare.

s.k.internationell leasing, ellerkapitel 3framhållits i ärSom cross
förindustri. Särskiltsvenskvikt förborder-leasing, export-storav

allt1980-talet blivitdelenunderleasinghar ettföretagen avsenare
flygplans-försäljning. Inomvanligalternativ tillbetydelsefulltmer
nyproduk-delen allövervägandedenleasingñnansierasindustrin av

ochleasetagarebådeuppträderflygbolagSvenskation. somsom
Även hardär produktenbranscherandrainom ettleasegivare.

ökad utsträck-efterfrågas ikommitleasingvärde harmycket högt att
kommunikations-tunnelbanevagnar,tåg,förgällerning. Detta t.ex.

Australien,med bl.a.Tillsammanspappersmaskiner.ochutrustning
Nederländerna,Kong, Japan,Frankrike, HongBrasilien,Belgien,

till de län-hör SverigeTyskland och USAStorbritannien,Schweiz,
haft be-leasingaffärerna har störstinternationelladeför vilkader

vidblivit allt viktigareocksåLeasingfinansiering har exporttydelse.
utvecklingsländer.till

delför Sverigesmåste detförhållandendessatillMed hänsyn anses
finansiell leasinginternationellkonventionpositivtmycket att omen

1994-95.årsskifteti kraft kringträdaberäknasantagits ochhar
kapitel 9 visargjorts ikonventionengenomgång attDen somav

svenskförinte kanreglernågrainnehållerinteden accepterassom
genomgåendebestämmelserkonventionensframstårdel. Tvärtom

såväl för urvaletgällergenomtänkta. Dettaavvägda ochväl avsom
lösningarna. Kon-föreskrivnaför dereglerasfrågorde somsom

Sverigeifrån vadhelleravviker interegler avsevärtventionens som
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kan gälla vid finansiell leasing. Detta innebär inte konven-antas att
tionen inte innehåller element i förstone kan sig främmandetesom

synvinkel,svensk vilket bl.a. påberor vissa leasingländeratt storaur
med väsentligt avvikande naturliga skälrättssystem infly-utövatav
tande på konventionens utfomming. Konventionen innefattar dock i

balans mellan olika På flerarättssystem. punkter denstort en ger
uttryck för förmedlande lösningar i syfte uppnå bredast möjligaatt
anslutning.

Fördelarna med konventionen blir givetvis bredarestörre anslut-
ningen blir. konventionenNär träder i kraft kommer den omedelbart

gälla för nämligen Frankrike, Italien och Nigeria. Näratt tre stater,
stårdet klart konventionen kommer träda i kraft kan detatt attnu

förutses åtskilliga andra kommer ansluta sig till den.att stater att
redovisats i avsnitt förberedsSom 9.4 ratificeringar och anslutningar

i flera i Europa och övriga världsdelar. Såvitt kan bedömasstater
står för närvarande Ungern, Panama, Spanien, USA, Colombia och
Kina ansluta sig till konventionen.närmast att

Sverigebakgrund det anfördaMot föreslår jag tillträder kon-attav
ventionen.

10.2.2 Reservation för intemordiska leasingavtal

Förslag: Sverige bör inte någon reservationgöra kon-mot
ventionen.

Unidroit-konventionen medger fördragsslutande vissaatt görstaten
reservationer.

Enligt 19 kan två eller flera fördragsslutande harart. stater, som
eller överensstämmande rättsregler inära frågor reglerassamma som

i konventionen, förklara inte skallden tillämpas då leverantören,att
leasegivaren och leasetagaren har sina affärsställen i dessa Enstater.
sådan förklaring kan helst. Den kangöras när iäven görassom
förhållande till inte bundna konventionen.ärstater som av

Det kan Sverige med stödövervägas denna bestämmelse börom av
förbehåll för leasingaffärer inom Norden.göra Det Unidroit-ärsom

konventionens huvudsyfte, nämligen skapa ochatt ett gemensamt
särskilt regelverk för finansiell leasing självständig avtalstyp,som

intekan dock föruppnått den intemordiska leasingens del.anses vara
För närvarande saknas särskild kontraktsrättslig lagstiftning om
finansiell leasing i de nordiska länderna. Såvitt bekant finns inte
heller några planer skapa regler på området. Deatt gemensamma
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Finland,ochSverigemellanfrämstsigskiljerreglernasakrättsliga
harNorgeandra. Iå denDanmark,ochoch Norgesidan,å ena

Även ipantelov.1980 årsisärregleratsâtertaganderättleasegivarens
föreliggeravbetalningsköpochleasingmellanfrågan gränsenom

päreglerkontraktsrättsliga nära-ländernasnordiskaskillnader. De
delartillvisserligenrättsomrâden är storaliggande gemensamma,

vidgällakande reglermedföra antasindirekt bör ävenvilket att som
lagstiftningsärskild görAvsaknadenvarandra.liggerleasing nära av

talakansubstanssådan ettinte harreglerna attdock ommanatt
anslutning tillleasing. Enförregelverknordisktgemensamt

bak-dennamåstereglerUnidroit-konventionens motgemensamma
internordiskadeförfördelarväsentliga ävenmedföragrund anses

leasingaffärerna.
ratiñceringenSverige vidjagsagdatill det attMed hänsyn avanser

leasingtrans-internordiskaförförbehållbörintekonventionen göra
Övriga för svensksaknar intressereservationsmöjligheteraktioner.

del.

införlivandeKonventionens10.2.3

kapitel art.och1-6kapitel I art.KonventionensFörslag:
ochinkorporeringsvenskmedinförlivas rättbör7-14 genom

lydelse kon-i densvenskgälla rättdärmedkommer att som
franska.ochengelskaoriginalspråkenharventionen

15-25Unidroit-konventionensibestämmelserna art.avslutandeDe
ochrättigheterinbördesfördragsslutandeendast deberör staternas

svenskmedinförlivasintebehöverbestämmelserskyldigheter. Dessa
ochmyndighetertilldocksigriktarbestämmelserFlertaleträtt.

rättsord-svenskamed deninförlivasdärmedmåsteochenskilda
1-14.förgällerDettaningen. art.

internatio-ibestämmelsernahurföreskrifteringafinnsDet enom
svenskmedinförlivasskalltillträderSverigekonventionnell som

propositionenhar itillämpatsharordningmetod ellerDenrätt. som
följandeenligtbeskrivitsköpinternationella1987:822lagentill om

91.1986/87:128prop. s.

bestämmelser beröröverenskommelsegällerdet"Om varsen
metoderolikatvâhandlande, kanenskildasellermyndigheternas

införlivasbestämmelser kanOverenskommelsensfråga.ikomma
ellertransformations.k.antingensvensk genommed rätt genom

inkorporation.s.k.
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Vid transformation omarbetas de delar den internationellaav
överenskommelsen behöver införlivas med svensk tillrättsom
svensk författningstext. Därvid används den teknik i fråga om
systematik och språkbruk normalt används vid internrentsom
lagstiftning. En form transformation konven-är attannan av en
tionstext, avfattad enbart på främmande språk, iärsom en mer

mindreeller ordagrann översättning till svenska in i dentas
författningen.svenska detta fall detI den svenska versionenär som

författningen.den gällandeär
Inkorporation innebär det i lag eller författningatt en annan

föreskrivs konventionens bestämmelser direkt gäller i Sverigeatt
och skall tillämpas de svenska myndigheterna. När inkorpora-av
tionsmetoden används, blir den autentiska konventionstexten -

eller flera språk gällande författningstext i svensk Be-rätt.ett -
träffande konventioner saknar svensk autentisk brukartextsom

hjälpmedel översättning till svenska publiceras vid sidanettsom en
de autentiska texterna.av
frågal överenskommelser där svensk autentisk saknastextom

huvudregeln överenskommelsen införlivas medattanses vara
svensk transformation. förstaI hand börrätt härvidgenom man

möjligheten svensk översättning denpröva autentiskaatt en av
förklaras gälla lag i Sverige. När särskilda skäl talar förtexten som

det, såsom reglerna huvudsakligen riktar sig till myndigheteratt
eller särskilda enskilda för vilka det inte kan antasgrupper av

några svårigheterinnebära del konventionstexten, kanatt ta av
emellertid sådana falli inkorporationsmetoden godtas.även I regel
måste omsorgsfullt utarbetad officiell översättning till svenskaen

konventionstexten i så fall parallellt med författningen."utgesav

propositionen anfördes därefterl särskilda skäl ledde fram tillsom
1980 års FN-konvention angående avtal internationella köpatt om av

införlivades inkorporation prop. 1986/872128 91 fi.genomvaror s.
Dessa skäl i alla delar relevanta beträffande leasingkonven-är även
tionen. direktI anslutning till angivna proposition kan då anföras
följande.

Unidroit-konventionen avfattad engelska och franska.är Det
finns ingen autentisk Enligt huvudregelnsvensk bör konventio-text.

bestämmelser då införlivas med svensk transforme-rättnens genom
ring. detta fallI kan dock anföras följande särskilda skäl för att
införliva konventionsbestämmelserna inkorporation.genom

Bestämmelserna i Unidroit-konventionen reglera vadattavser som
skall vidgälla leasingtransaktioner mellan svenska rättssubjekt och
rättssubjekt i andra Konventionen blir tillämplig bara då lease-stater.

näringsidkare. Leasing mellan privatpersoner och konsu-ärtagaren
fallermentleasing utanför konventionen. Företrädarna för de svenska

första kommerföretag i hand beröras konventionen tordeattsom av
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språknågotpå änutländskamed sina annatkommunicera motparter
åtmin-konventionendelkunnadärföroch fårsvenska taantas av

engelska. Parternasannolikt dåspråken,autentiskadeettstone av
med utgångs-konventionstextentolkakommavidarekan attantas

det iengelskaEftersomautentiskadenågonipunkt texterna. varav
tillkomst,konventionensarbetsspråket vid ärförhärskandepraktiken

utgångspunkt ifrån dennaversionenengelska ävendendet som
och skiljedoms-domstols-i fråga. Dentorde kommahandförsta

säkerligenmed kommerräknaanledningharpraxis attmansom
Dessaautentiskade bådatill någon texterna.knytaockså att avan

konventions-autentiskadeförtalar göromständigheter att man
författningstext.till svensktexterna

svensktsituationtill denhänsynvidare skäl ettfinnsDet att ta som
utländskmedförhandlingarvidsig ibefinna motpart.kanföretag en

Unidroit-konventionenför sigi och överensär attOm parterna om
önske-det likvälkanleasingförhållande,deras ettregleraskall vara

på avtals-skall tillämpassvenskföretagetsvenska rättdetmål hos att
för detdå lättaretordebemärkelse. Detvidareförhållandet i vara
detönskemål,sådant ärförfå gehörföretagetsvenska ettatt om

ochkonventionstextensjälvadet ärklart föralldeles attmotparten
särskilda leasing-gälla för dekommersvenskinte atttext somen

drabbasi utlandetföretagsvenskaOckså förfrågorna.rättsliga som
bestämmelser skallkonventionensdärleasingavtalrörandetvisterav

autentiskutgå frånfördel kunnadet textkantillämpas att enenvara
aldrigdenhur görsöversättning, änfråninteoch nogasomen

exakt.blikan
huvudregelnfrångåskälsärskildasåledesföreligger attDet om

Unidroit-iBestämmelsernatransformation.införlivande genom
inkorpora-svenskmedinförlivas rättdärförbörkonventionen genom

enskildaförhållandet mellangällerbestämmelsernaEftersomtion.
lag.bestämmelserna görasinkorporationenmåste genomav

finansiellinternationelli lagföreslår jagmed dettaenlighetI en om
originaltexternasleasingkonvention i1988 års1-14 ileasing art.att

skall hadessaochi landetlag härgällaskall texterlydelse attsom
tillsammansbörfranskaengelska ochgiltighet. De texternasamma

till lagen.bilagaöversättning intassvenskmed ensomen
interna-års lagmed 1987utformatsharlagenföreslagnaDen om

inne-blankettlag. Dens.k.förebild. Lagen ärköptionella ensom
hänvisarbestämmelsermateriellasjälvständiganågra utanintehåller

och franskaengelskai dessUnidroit-konventionenil-l4till art.
tillämpningsom-kapitel IinnefattarartiklarAngivnaoriginallydelse.

rättigheteroch kapitel parternasbestämmelseroch allmännaråde
redanfinnsengelska nämntsDenskyldigheter.och texten som



Förslag näringsidkareSOU 1994:120 375-

intagen bilaga till Någon2 slutbetänkandet. officiell översättningsom
till föreliggersvenska inte för närvarande bör givetvis utarbetas.men

bilaga återfinnsI 3 utredningens översättning. Den svenska över-
sättning skall in bilaga till lagen avseddärtas ettsom som som
hjälpmedel vid tolkningen originaltexterna. Att originaltexternaav
skall giltighetha innebär ingen dem har företrädeattsamma av
framför den andra.

innehålletDet i Unidroit-konventionen har kommenteratsnärmare
kapitel vartill hänvisas.i

lO.2.4 Ikraftträdande m.m.

Enligt 23 skall konventionen tillämpas på finansiell leasing-art. en
transaktion då både leasingavtalet och leveransavtalet ingås tidigast
den dag då konventionen träder i kraft förhållandei till de fördrags-
slutande Detta med svenskaöverensstämmer rättsgrund-staterna.

Någon uttrycklig övergângsbestämmelse behövs därför inte.satser.
den utredningen föreslårI lag för finansiell leasing mellansom

i Sverige har intagits bestämmelse enligt vilken den lagenparter en
inte skall tillämpas i de fall då lagen internationell finansiellom
leasing tillämplig 6 §.är

Kontraktsrättsliga10.3 för inhemskregler
finansiell leasing

Unidroit-konventionen10.3.1 förebildsom

Slutsats: De kontraktsrättsliga lagreglerna för inhemska
leasingtransaktioner bör i anslutningutformas tillnära
Unidroit-konventionens bestämmelser.

frågor Unidroit-konventionensDe materiellasom gemensamma
bestämmelser behandlar har räknats i avsnitt 10.2.1 Häravupp ovan.
och konventionens ingress och definition finansiell leasingav av
framgår tyngdpunkten ligger på regler för det trepartsförhâllandeatt

förtypiskt finansiell leasing. Trepartsfrågorna behandlas iär tresom
artiklar och inledande definitionenart. 10-12 den finansiellav
leasing art. utformad främst med sikte på dessa1 regler. För denär
centrala bestämmelsen leasegivarens ansvarsfrihet art. 8 ärom
reglerna för trepartsförhållandet och den särskilda definitionen en
förutsättning.
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kanbestämmelserkonventionen sägasinnehållerHärutöver som
hyresavtal, låttrepartstransaktionenileasingavtalet ärmarkera ettatt

beräknadinte främsthyran ersätt-särdraget ärmed att som envara
anskaffningskost-leasegivarenstäckaförnyttjandetning för attutan

förutomhyresavtal framgår konkretkaraktärLeasingavtaletsnad. av
plikt vårda,leasetagarensbestämmelsernaterminologin attomavav

också reglernaobjektet art. 9,återställaochbevara omavmen
objektet och kräveravtalet, återtarhäverleasegivarenuppgörelsen då
vad gäller vidreglerSistnänmda13.skadestånd art. motsvarar som

får krävai allmänhet: uthyrarenhyresavtaltidsbestämdahävning av
och skyldigåterstående obetalda hyror ärmed beloppetskadestånd av

säljahyra ellerskada främstsinbegränsa nytt utattatt genom
täcknings-tillgodoräknas vadskallvarvid hyrestagarenobjektet,

gällerskillnad från vadinbringat. Tillborde haelleraffären har som
krävaintepantavtal har leasetagarenoch rättavbetalningsköpvid att

leasegivarensvärdehar högreobjektet änöverskott ettut ett om
konsekvens lease-förhållande kanfordran. Detta attavses som en

eller panthavare ochavbetalningssäljareoch inteuthyraregivaren är
tillgodogöra sig objek-harinte hyrestagarenoch rättuthyraren attatt

finansiell leasingutgång. Vidhyrestidensvärde vid ärresterandetets
skiljer avtaletfrämsttill restvärdetleasegivarensdet just rätt som

leasingavtal leasetagaren rättavbetalningsköpet. Närfrån attett ger
nyttjan-i frågaavtalet oftarestvärdet kansig sättastillgodogöra som

samtidigt lease-leasetagarensärskiltderättsavtal, garanterarom
restvärde på objektet.överenskommeti förväggivaren ett

sagda dessi enlighet med detframgåringresskonventionensAv att
hyresavtalet tilltraditionellaför detreglernabl.a.syfte är att anpassa

finansiellviduppkommertrepartsförhållandesärskildadet som
särskilda avtals-för denrättsligKonventionenleasing. ramger en

särskiljandefrämst dettabaserasleasingfinansielltypen som
minska den rättsligahar varitövergripande måletDet attmoment.

mellan partsintressena.skälig balansupprätthållaochosäkerheten en
de skäli hög gradoch målsyftenKonventionens motsvarar som

leasing.lagreglering finansiellsvenskmotiverajag har ansett aven
Även reglerkonventionensutfominingenochinriktningen av

regel-grundläggandeuppfattning hurmini linje medligger ettom
näringsidkarförhållan-iutformatleasing börfinansiellverk för vara

väl avvägdakonventionens lösningarframhållitstidigareden. Som är
för avtals-de centralafårfrågorinriktade påoch varasom anses

frågor dedessaoch 4 visar äri kapitlen 2Genomgångarna atttypen.
leasingaffärer.svenskaiväsentliga även

inte följerleasingaffärerför svenskavidareskäl talarVägande att
tillämpasregelverk närmindre förutsebartoch än enett annat som
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rättshandlar med utländsksvensk leasegivare eller leasetagare en
ligger tillämpassvenska leasingreglerna deAtt de näramotpart. som

förnaturligtvis särskilt värde de företaginternationellt är somav
Överens-både nationellt och internationellt.använder leasing

för utländskaregler underlättar också leasegivarestämmande att
därmed konkurrensen på den svenskaSverige och främjarverka i

Undersökningarna utländsk visar reglerleasingmarknaden. rätt attav
i viss utsträckning gäller i några dekonventionensmotsvarar avsom

länderna inom EU.största
kontraktsrättsligadet anförda jag debakgrundMot attav anser

leasingtransaktioner bör utformas iinförs för svenskalagregler som
Unidroit-konventionens bestämmelser.anslutning tillnära

flesta konventionens lösningardeskallDet sägasgenast att av
med vilkenradikala. hårdhet tyska högsta dom-långtifrån Denär

leasingvillkor vad gäller bl.a. krav på tydlighet,bedömtstolen
balans mellan leasingparterna gårgenomskådlighet och rimlig exem-

förtjänarkonventionen kräver.betydligt längre vad Detpelvis än
i vissa delar uttryck för lösningarkonventionenatt ger varsupprepas

uppnå bred internationell anslutning. De reglersyftefrämsta är att en
utformade syfte, finnsuppenbarligen i dettakonventionen,i ärsom

inte anledning fästa vikt vid. Inget börnationelltdet att storsett
reglerna i detaljer avviker från konven-hindra de svenskaheller att

fler frâgorän vad i denna. dessaeller reglerar Itionen görssom
förhållandejämföras med 1990 års köplags till FN-avseenden kan

Äveninternationella vi nationelltköpkonventionen av varor. omom
konventionens lösningar å onödigabör andra sidanbundnainte är av
reglerna för internationell och nationell leasingskillnader mellan

leasingreglerna bör dock avvika från konven-svenskaundvikas. De
befogat.dettionen ärnär

Kontraktsrättsliga i förslaget till leasinglagregler10.3.2

finansiell leasing införs.Förslag: särskild lag LagenEn om
kontraktsrättsliga förhållandet mellanreglerar i första hand det

parterna.

införs särskild lagför leasingföreslår det inhemskJag att omen
i första hand reglerar detnedan leasinglagenfinansiell leasing som

på motsvarandeförhållandet mellankontraktsrättsliga sättparterna
finns i 10-17 ochUnidroit-konventionen. Dessa regler 1-5,isom

och behandlar:19 leasinglagen
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avtalstyp och egendom lagen gäller 1 §,vilken-
i lagens meningkriterierna på finansiell leasing 2 §,-

för avtal med vissa optioner skallförutsättningarna att typer av-
leasingavtal i lagens mening 3 §,utgöra

utgångspunkt dispositiva karaktär 4 §,lagens som-
konsumentleasingför finansiell 5 §,undantag-

strikta betalningsansvar 10 §,leasetagarens-
för objektetfrihet från ll §,leasegivarens ansvar-

felför rättsliga 12 §,leasegivarens ansvar-
och äterlämna objektet 13 §,plikt vårdaleasetagarens att-

trepartsförhållandet:särskildadet-
rikta köprättsliga krav leverantörenleasetagarens rätt motatt-

14 §,
till påföljder leasegivaren §,15leasetagarens rätt mot-

i leveransavtalet §,obundenhet ändringar 16leasetagarens av-
påföljder vid leasetagarens avtalsbrott 17 §,leasegivarens tillrätt-

sina rättigheter enligt leasingavtaletförfoga överrätt attparternas-
§.19

förmån på två detvingande till leasetagarensReglerna är treav
i Unidroit-konventionen.tvingandepunkter ärsom
regler i leasinglagen baseras inte kon-kontraktsrättsligaVissa

§§ och behandlar leasegivarensfinns i 7-9 och 18ventionen. De rätt
hävningsrätt vid antecipe-leasingavgiften och leasegivarensändraatt

dispositiv ändrings-Anteciperingsregeln medanavtalsbrott. ärrat
förmån.tvingande till leasetagarensi sin helhetreglerna är

Tillämpningsområdet10. 3 3
.

finansielltillämpningsområde begränsas tillFörslag: Lagens
tillämplig påegendom. skall inteleasing lös Lagen varaav

konsumentleasing ochback-transaktioner, påand leasesale
omfattas förslagetleasingtransaktionerpåinte heller avsom

finansiell leasing.lag internationelltill om

frarnhållits, deni avsnitt 10.1 harövervägandenade allmännaI att
minskas ivid finansiell leasing börrättsliga osäkerhetennuvarande

finansieringsformlagreglering dennaförsta hand somavgenom en
tilllagen bör begränsasmedför delsavtalstyp. Dettasärskild atten

dels deandra avtalsformer,och uteslutafinansiell leasingjust att
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leasing lyftas fram ochfinansiell börkarakteristiska kännetecknen för
tillämpningsområdet.föranvändas avgränsaatt

nyttjande-andra hyres- ochsagda innebär främstDet typeratt av
gälla sådanaheller bör lagen förinte bör omfattas.rättsavtal Inte

avbetalningsköp, för vilka köplagensi dagavtal är att anse somsom
Likaså bör pantavtalregler får tillämpas.avbetalningsköplagensoch

leaseutanför. Eftersom sale andsäkerhetsöverlåtelser hållasoch en
säkerhetsöverlåtelse betyder detback-transaktion ibland kan utgöra en

dock,omfattas. Man börslb-affärer inte börfall sådanai vartatt
och generellt utesluta slbUnidroit-konventionen, längresåsom i

svårigheterna skiljatillämpningsomrádet. detta talarFörfrån att
slb-affär inte kansäkerhetsköp ochfrånomsättningsköp att en anses

karakteristiska för den finansiellauttryck för de ärmoment somge
hyresrättsligasärskild avtalstyp. Denbör reglerasleasing somsom

talaruppgörelsen vid återtagandeföreslås angåendereglering som
lagen, liksom vissa delarslb-transaktioner omfattasockså attemot av

slb-affärer inte faller underreglerna.sakrättsliga Attföreslagnadeav
komma ianalog tillämpning kanemellertid inteutesluterlagen att

Även överenskommelse lagenutsträckning.i vissfråga attomen
förutsatt transaktionenprincip verksam,skall gälla bör iändå attvara

regler utanför leasing-faller under tvingandesådan deninte är att
lagen.

definieras behandlas ileasing börfinansiell nästanärmareHur
10.3.4.avsnitt

tillendast egendom. Skälet dennagäller lösUnidroit-konventionen
förena regler för lös ochsvårighetenbegränsning har attsagts vara

grundas på olika länderstordeegendom ifast även atttext menen
reglerna inomskiljer sig betydligtreglerfastighetsrättsliga änmera

på liknandesvensk del kan detFör sättlösegendomsrätten. vara
finansiell leasing löspåkriteriernadeltveksamt egen-aven avom

fastighetsleasing.finansiellkriterier påanvändaskandom som
helt övervägande delSverige tillfastighetsleasingen iharVidare

framgått huvudvilkaslb-transaktioner, överutgjorts tagetsomav
leasing-den föreslagnaUnidroit-konventionen ochomfattasinte av

anledningfunnit tillräckligjag intebakgrund hardennalagen. Mot
därmed inte helleregendom ochomfatta fastden lagenlåtaatt nya

grad föregendom gäller i högVad fast äventomträtt. sagts omsom
hyresreglema i 12 kap. JBmark. kanbyggnad på Noteras attannans

och för byggnad. Omfastighetbåde för sär-närvarande gällerför
ändringar då krävs i 12 kap.deleasingregler införs börskilda som

behandlasfastighet och byggnadförbådadera, vilket talarJB attavse
för byggnad också motiveratundantagleasinglagen. Ett ärilika även

sakrättsligakonkurs ochleasetagarensreglernabeträffande om
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skydd, för vilka frågor 12 kap. 31 § JB och kap. för7 2 § JB när-
förvarande innehåller regler hyra.

föreslagna lagens kontraktsrättsliga regler bör såledesDen vara
begränsade till lös egendom byggnad och I lagen hartomträtt.utom

kalla den lösa egendomen förjag olika skäl valt objektet.attav
liksom köplagen i princip all slagsLeasinglagen lös egendomavser

med sikte påskriven främst lösa saker. I köplagen ochärmen av-
betalningsköplagen benämns köpeobjektet "varan". fallI vidvart
leasing mellan näringsidkare "vara" emellertid mindreär termen
lämplig eftersom den antyder det fråga omsättningstill-äratt om en

fallet.gång, vilket vid leasing aldrig Inte heller kannästan är termen
eftersom denna i leasinglagen"sak" användas, används i syfte att

de sakrättsliga reglernas tillämpningsområde. har därförbegränsa Jag
använda "objektet", den oftast brukas pävalt är termatt somsom

leasingmarknaden.
undantagits frånFinansiell konsumentleasing har leasinglagen utom

såvitt gäller reglerna ändring leasingavgiften och leasetagarensom av
sakrättsliga skydd. Motsvarande undantag finns i Unidroit-konventio-

regler för konsumentleasing har i stället intagits i konsu-Nyanen.
mentkreditlagen. Motiveringar till dessa regler i kapitel 11.ges

Som i avsnitt 10.2.4 skall den nationella leasinglagen intenämnts
i fall då lagen internationell finansielltillämpas de leasing ärom

tillämplig. särskild bestämmelse detta har intagits i leasing-En om
köplagen föreskriver beträffandelagen efter modell lagensomsamma

Unidroit-konventionen kraftinternationella köp. Har i förträttom
leasinglagen tillämpligSverige den internationella leasegivarenär om

affärsställe i Sverige och ieller leasetagaren har sitt motparten
sitt affärsställe i och denne ochleasingavtalet har statannanen om
sina affärsställen i konventionsstater bådeleverantören har eller

lagen ileveransavtalet och leasingavtalet har konventionsstaten som
Unidroit-konventionen.tillämplig lag, 3art.se

bestämmelser behandlar eller bestämmer tillämpningsom-De som
rådet återfinns i 1-3 §§ 5 och 6 §§ leasinglagen.samt
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Definitionen finansiell leasing10.3.4 av

Liksom i Unidroit-konventionen finansiell leasingFörslag: är
trepartstransaktion mellan leverantör,i leasinglagen en en en

Leasegivaren förvärvar leasing-leasegivare och leasetagare.en
leveransavtal och upplåterobjektet leverantören enligt ettav

definitionenligt leasingavtal. Lagensdet till leasetagaren ett
trepartsleasing. Definitionenbåde indirekt och direktomfattar

tillfälle godkänna de villkor ileasetagarenkräver attatt ges
för hans lease-leveransavtalet har betydelse rätt, attsom

specificerar eller själv tillhandahållergivaren inte väljer,
leasingobjektet och leasetagarens betalningsâtagande äratt

eller huvudsakliga delenför täcka hela denberäknat att av
anskaffningskostnad.leasingobjektets

finansiellUnidroit-konventionens definition och kännetecken påav
i avsnitt Definitionenbeskrivits och kommenterats 9.3.1.leasing har
i den trepartsaffärkomplex och beskriver ärär momenten som

konventionens mening. första hand defini-finansiell leasing i I avser
finansiell leasing, dvs. leasingtransaktion där dettionen indirekt en

uppkommer trepartsförhâllande mellan leveran-början alltidfrån ett
definitionenleasetagare. olika ileasegivare och Detör, momenten

följande.enligtkan delas upp

enligt leverans-förvärvar objektet leverantörenLeasegivaren ettav-
avtal med denne.

ingår leasingavtal lease-och leasetagarenLeasegivaren ett som ger-
objektet betalning hyra.nyttjarätt att mottagaren av

specifikation.Leasegivarens förvärv sker enligt leasetagarens-
villkor i leveransavtalet harhar godkänt deLeasetagaren som-

hansbetydelse för rätt.
väljer leverantören ispecificerat objektet ochLeasetagaren utan att-

bedönming.leasegivarens sakkunskap ochförlita sigförsta hand
till leasingavtal medanslutningförvärvas iObjektet ett som-

skall ingås mellan lease-ingåtts ellerharleverantörens vetskap
och leasetagaren.givaren

leasingavtalet beräknade medenligtskall erläggashyror ärDe som-
betydande del kostnadenellerbeaktande helasärskilt att avenav

för objektet skall amorteras.

i Sverige vid indirektnormaltföreliggerSamtliga dessa ävenmoment
angivna ibedömning kan definansiell Enligt minleasing. momenten
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för avtalstypentill grundockså läggas avgränsaväsentligtallt att
tillMed hänsynsvenska leasinglagen.i denfinansiell leasing att

förreglerna i konvention,för materiellaavpassade deärmomenten
sig dettaden svenska lagen,föreslås imotsvarighetervilka ter

naturligt.ganska
det motiverat denemellertidjagvissa punkter ärPå attattanser

konventionen.avviker fråndefinitionensvenska
indirektomfatta inte baraleasinglagenbörjan bör ävenTill utanen

ingåruppläggning där leasetagarendentrepartsleasing, dvs.direkt
led ioch leverantörenmed leverantörendirektleasingavtalet ettsom

sina rättigheter enligtleasingavtalet elleröverlåtertransaktionen
därmed blirfinansiär nyleasingobjektet tillochdetta somen

konventionentilli kommentarenoch Somleasegivare ägare. noterats
konventio-transaktion idennadet osäkertavsnitt 9.3.1 är rymsom

emellertid inte funnithar jagsvenska lagendefinition. denFörnens
trepartsleasing,och direktskillnad på indirektanledning göraatt

identiska och innefattarfunktionellttransaktionereftersom dessa är
föreslagna leasing-skillnad. denjuridisk-teknisk Iendast smärreen

direkt trepartslea-markeratsföljandedefinition har på sättlagens att
omfattas.sing

i vilkentransaktioni lagenfinansiell leasingMed enavses
avtal leasing-ingår ellerleasegivaren övertar ettparten

upplåtelse vissleasetagarenmedavtalet part avomen annan
leasingavgift,betalningnyttjandetillobjektetegendom mot

avtal leveransavtaletobjektet enligtförvärvarleasegivaren ett
har ingåtttill ellerkännerleverantörentredjemed part somen

leasingavtalet,
/.../.

transaktion" markerasskall "enfinansiell leasingGenom att avse
leasingavtalalla fall då somomfattardefinitionen inteockså ettatt

överlåts tillleasingavtalsärskilda kravdefinitionensuppfyller en
till leasing-anslutningredan iavsiktenkrävstredje Det attpart.

omfattasöverlåtelse. Såledesgenomföraingåendeavtalets att envar
tidtvåpartsavtal efter be-ileasegivarefalletinte ettatt ent.ex. en

trepartsreglersärskildasig. Leasinglagens ärrefinansieraslutar att
resultat deskulle oönskadefall ochför sådanaavpassadeinte omge

transaktionileasegivarensöverlåtelse rätttillämpades. För somenav
bestämmelsesärskildmeningleasing i lagensfinansiellutgör ges en
karaktärtransaktionensändraröverlåtelsen inteatt avangersom

19 §.leasing sefinansiell

huvudkri-kumulativaUCC2A-103gamerikanska § ärI ett treav
objektet "införvärvarleasegivarenlease""financialterier atten
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connection with the lease". Motsvarande lokution i Unidroit-ges
konventionens 1.2b, dock omedelbart endast för indirektart.

Vidare ingårleasing. i den franska definitionenett momentsom av
finansiell leasing i form "crédit-bail" objektet skall ha förvär-attav

för den uthyrning leasingavtalet Enligt den portugi-vats som avser.
siska leasinglagen gäller bl.a. objektet skall ha förvärvats elleratt

eftertillverkats anvisning leasetagaren. Se avsnittennärmareav
8.2.2, 9.3.1, 8.4.1 respektive 8.5.1.

vidare leasinglagens definitionJag bör avvika något frånattanser
såvittkonventionen gäller kännetecknet "leasetagaren specificeraratt
väljer/objektet/ och leverantören förlita sig i första hand påutan att

leasegivarens sakkunskap och bedömning" art. 1.2a. finnsI sak
mycket invändainte denna beskrivning. Den innehålleratt mot

emellertid flera kan vålla svårigheter i tillämpningen:moment som
skall leasetagarenNär ha valt leverantören primärt litautan attanses

på leasegivaren tillämpasHur regeln leasegivaren och leveran-när
koncernbolag Vad gäller leasegivaren bakgrundtören är motom av

samarbetsavtal har rekommenderat leasetagaren viss leverantörett
eller dennes produkter blirHur det leasegivaren väljer ellerom vara
leverantör, saknar sakkunskap produkten och branschenom men

ändå litar leasegivarensleasetagaren val Kriterier enklaresom
fastställas och innebärkan lättillämpad gränsdragning tordeen mera

erhållas med negativ skrivning, i likhet med motsvarande momenten
i amerikanska § 2A-103g UCC. Regeln bör då formuleras så att

väljer, specificerarleasegivaren inte eller själv tillhandahåller objek-
tillämpningLiksom vid Unidroit-konventionens motsvarandetet. av

rekvisit bör denna skrivning inte hindra finansiell leasing före-att
leasingavtalligger i fall där ingås för objekt återtagitsäven ett som
leasingförhållandei tidigare brutet jfr avsnitt 9.3.1 underett

artikel 1.
Konventionens kompletterande kriterium i denna del, lease-att

också skall ha valt leverantören primärt lita på lease-tagaren utan att
givarens sakkunskap och bedömning, bör i den svenska lagen kunna

Visserligen förhållandena vid finansiell leasingmotsvararavvaras.
ofta denna beskrivning, i föregående finnsstyckeangettsmen som
det flera vanliga situationer där kriteriet kan svårbedömt. Krite-vara
riet kan också i fråga bakgrund utfominingen vissasättas mot av av
materiella regler i konventionen föreslås intagna i denävensom
svenska lagen. Det gäller främst reglerna leasetagarens rätt motom
leasegivaren vid fel och leveransdröjsmål. Vid leverantörens insol-

blir dessa reglers effekt leasegivaren får stå risken för vadattvens
han hunnit betala till leverantören innan denne blev insolvent se

Ävenavsnitt 10.3.10 nedan. reglerna här dispositivanärmare ärom
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skallleasetagarenkriterietkonflikt medi vissståde kunna attsynes
börSammantagetval leverantör.självständigthuvudsakigöra ett av

kriteriumdärför inteval leverantör ettleasetagarens varaav
övervältrarmån avtalvadleasinglagen. Iifinansiell leasing som

jämkasbör kunnaleasetagareninsolvensför leverantörensrisken
dotter-leasegivarenfall däri äravtalslagen,36 §stödmed t.ex.av

rättstillämpningen.ifårtill leverantören, avgörasbolag
finansielldefinitionkonventionensfrånavvikelseYtterligare aven
till kon-i kommentarenframhållitsSomskall härleasing nänmas.

beträffandeviss oklarhetinnefattadenkanavsnitt 9.3.1ventionen
trepartstransaktionsamlade äringår i denleasingavtaldet somsom

skallde hyrorkonventionen skallEnligtleasing.finansiell som er-
beaktandesärskiltberäknade medleasingavtaletenligtläggas avvara

för objektetkostnadleasegivarensbetydande delellerhelaatt aven
endast defrämstgällerOklarheten1.2c.täckas art.skall om

skall beaktashyrestidenlöpandeunder denbetalasskallhyror som
restvärde. Föravtalatgaranti för visstleasetagarenseller även t.ex.

betydelseha någondet inte börhar jaglagensvenskaden ansett att
belopperlägger deleasetagarenpå vilkettid ellervilken sättunder
någondet spelaheller börsig. Intetillförsäkratharleasegivarensom

leasingavtaletframgårbetalningsansvarleasetagarensroll somavom
avräkningsöverens-elleroptions-anslutandeellersådant av

andradrasyfteregelns gränsenaktuella är motkommelser. Den att
finansiellasärskiljandelyfta fram detnyttjanderättsavtal attgenom

leasetagarenbeloppbestår i deDetta attmoment sommomentet.
vederlagfrämst fungerarför inteeller ettbetalaskall somansvarar

förstatäckning för iskall fåleasegivarenförnyttjandetför attutan
anskaffning.finansierat leasetagarenshanmed vilketbelopphand det

avgörandefästaändamålsenligtdet intetill detta attMed hänsyn är
nyttjan-motprestation tillkanbetalningenvidvikt som enansesom

det.
betala ellerskallleasetagarenalla beloppinnebärsagdaDet att som

in-beaktas. Dettabetala börskyldigkanleasegivaren göras attav
förläng-säljoptionsrätt,harleasegivarenoptionsprisetkluderar när

förlängning ochpåkallaharleasegivaren rättningsvederlaget attnär
medVid avtalrestvärde.visstgarantier förutställdaleasetagarenav

leasetagarenbeloppinteoptionspriset däremotköpoption ettär som
skyldighetsanktion ellerför. Denellerbetalaskall annanansvarar

be-däremotskallförseddkaniblandköpoptionenvilkenmed vara
skyldigkanvilket leasetagarentill attvederlagsåsom detaktas, vara

hakanstraffavgift leasetagareneller den att utgeavtaletförlänga om
diskvalificerarvillkorsådanafallvilkaobjektet. Iåterlämnarhan

avsnitt 10.3.5.följandeibehandlasnyttjanderättsavtalavtalet som
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Genom betalningsansvar och betalningsgarantieräven vid sidanatt
de egentliga leasingavgifterna medräknas vid klassificeringenav av

leasingavtalet, kan kraven höjas på hur del anskaffningskost-stor av
naden leasetagarens åtagande skall täcka. Konventionenssom
lokution "en betydande del" har i leasinglagen sålunda ändrats till
"den huvudsakliga delen".

Definitionen finansiell leasing återfinns i 2 § leasinglagen.av

Leasingavtal10.3.5 med optioner köpgränsen mot-

Förslag: leasingavtalEtt och inte köpeavtal skall enligtett- -
leasinglagen föreligga leasetagaren har elleräven rättom
skyldighet lösa objektet till visst förutbestämt pris, underatt
förutsättning leasegivarens intresse hur objektets mark-att av
nadsvärde skulle utvecklas i förhållande till detta pris var
beaktansvärt avtalet ingicks. Var detta intresse intenär be-
aktansvärt skall köpråttsliga regler tillårnpas. Motsvarande
skall gälla i fall då objektet vid avtalets slut skall säljas eller
försäljningsvärderas och avräkning ske dess kalkylerademot
värde vid tid.samma

Unidroit-konventionen innehåller bestämmelse vilken framgåren av
konventionen tillämplig leasingavtalet iär ävenatt trepartstrans-om

aktionen leasetagaren köpoptionsrätt eller förlängningsrätt och attger
detta gäller optionen kan till symbolisktäven vederlagutövas ettom
art. 1.3. Bakgrunden till bestämmelsen har beskrivits i kommenta-

till konventionen avsnitt 9.3.1. framgårHärav den harattren
utformats för konventionen skall få så bred anslutning möj-att som
ligt. Tanken såväl där förekomsten köpoptionär äratt stater ettav
nödvändigt kriterium finansiellpå leasing där köp-statersom en
option medför avtalet bedöms köpeavtal skall kunnaatt ettsom an-
sluta sig. saklega respektiveAtt köp föreligger enligt nationell rätt
skall alltså inte hindra anslutning. Konventionen innehåller inga
regler för bedömning avtal med säljoptionsrätt eller förlängnings-av

för leasegivaren. heller hur olikaInte kombinera-rätt typeranges av
optioner skallde bedömas.

Vilken betydelse optioner har för den civilrättsliga klassiñceringen
kanske frågaden där bedömningen finansiell leasing varierarär av

mellan olika i kapitelSom 8 i USA denärmest stater. angetts t.ex.
ekonomiska effekten främst köp-, sälj- och förlängningsoptionerav
avgörande för frågan föreliggerdet verkligt leasingavtal ellerettom
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köpoptionFrankrike förekomstenIsäkerhetsrätt. äravtal avett om
"crédit-bail"leasingformengynnadesärskiltdenförnödvändig att
portugisiskaenligt dengällerMotsvarandehanden.förskall vara

avbetal-tillämpningenvidTyskland harleasinglagen. I avman
med avbe-köpoptionleasingavtal medjämställttidigareningslagen

dock deoptionsvillkortyskautformningen ärFörtalningsköp. av
föreskrifternagrundadeövervägandenekonomiskapåsärskilda och

dominerande.heltskatterätteninom
civilrätts-för denutgångspunkternade allmännasvensk delFör är
utformatleasingavtalsåsomklara. Ettrelativtgränsdragningenliga

avtalet inte harnyttjanderättsavtali principbedömsavtal ett omsom
nyttja-tillöverföra äganderättenmåstedetinnehållsådant att anses

avtaltill börjaninnebärföreligger. Dettavarvid köp att utanenren,
inte kanför enderaförlängningsoptionavtal medoch partenoptioner

kaninte någotdessa fallinnehåller iAvtaletköp. somanses som
eller dessobjektetförfoganderättfrifår övernyttjarenmedföra att

köpåtagandenömsesidiga sälj- ochinnefattarköpEftersomvärde. ett
väljakanföreliggahellerprincip inteikan köp parten omenaom

köpoptionLeasingavtal medköplöfte.ellersälj-sittskall fullgörahan
köp.bedömanormalt intealltsåsäljoptionmedeller är att som

bedömningenblirenkla fallrelativtutanför dessaKommer man
underleasingmarknaden harpåProduktutvecklingensvårare. senare

sanktioneradekombinerade ocholikainneburitår typeratt av
dessa vill-utfommingenfallmångafram. I ärvuxitoptionstyper av

ochekonomiskaföregåsochsofistikeradmycketkor noggrannaav
ligger iolika avseendenifördelaröverväganden. Dejuridiska som

transaktionertillockså lettharleasingavtalsformenanvända attatt
Oftaförekommer.köp äröverskrida gränsenmåste motansessom

osäkerhetdenrisktaganden,juridiskamedvetnafrågadet här menom
options-komplexaochsärskiltbedömningeniföreligger nyaavsom

omklassiñceringar.oförutseddarisk förinnebärformer även en
civilrättsligvidvisar, det4.2.3i avsnittGenomgången att ana-en

denblir frågafrämst avgörasvårbedömda fallende attlys omomav
fördelningenöverenskomnaavräkningsvillkorenelleroptions-i av

förmånerekonomiskaföljandedäravskyldigheter ochochrättigheter
objektet. Jagha förvärvatmåstenyttjareninnebärriskeroch att anses

gränsdragningen.till dennedanåterkommer närmare
reglerUnidroit-konventionensavsnitt l0.3.1iSom nämnts omger

uttryckleasingobjektetåtertagandeleasegivarensviduppgörelsen av
hyrestagarefrånutgårregler,hyresrättsligaallmärma attför ensom

objektet. Ut-iägarintresseförvärvarbetalningar intesinagenom
sig objek-tillgodogörautgångspunktdärmed rätthar atthyraren som

normaltoch fåravtalstidens utgång ävenvidvärdekvarståendetets
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stå risken för objektets marknadsvärde då kan lägreatt be-änvara
räknat. Mot bakgrund härav det konsekventär uthyraren har rättatt

tillgodoräkna sig övervärde i objektetatt avtalet brytsnär i förtid.ett
Annorlunda förhåller det sig vid avbetalningsköp, där säljaren inte
har något kvarstående ägarintresse i köpeobjektet efter den sistaatt
betalningen erlagts. I stället kan köparen tillgodogöra sig hela för-
månen objektets värde och står den kommersiella riskenav attav
objektet inte visar sig kunna säljas till minst det pris köparensom
själv fått betala.

amerikanskaI UCC har den angivna principiella skillnaden mellan
hyresavtal och avbetalningsköp eller pantavtal föranlettett ett en

grundläggande tudelning mellan verkliga hyresavtal "true leases"
och hyresavtal skapar blott säkerhetsrätt "security interest"som en
i objektet för uthyraren. förraFör de avtalen tillämpas § 2A UCC:s
hyresrättsliga regler vid uppgörelse efter återtagande, medan § 9en

ÄvenUCC:s panträttsliga regler tillämpas i de fallen. i övrigasenare
utredningen genomgångna länder i kommersiellaav synes man av-

talsförhâllanden upprätthålla motsvarande distinktion. I Sverigeen
tvingandede avräkningsreglerna för avbetalningsköp 9 §ger av-

betalningsköplagen mellan näringsidkare mfl. och för pantavtal och
säkerhetsöverlåtelse 37 § avtalslagen och reglerna gränsdrag-om
ningen mellan avbetalningsköp och hyresavtal 1 § andra stycket
förstnämnda lag uttryck för grundläggande synsätt.samma

förslagetI till leasinglag har intagits motsvarande regler för upp-
görelsen vid återtagande i konventionen se dessa avsnittsom om
10.3. 10 nedan. Dessutom föreslås regler leasingavtalets behand-om
ling vid leasetagarens konkurs och leasetagarens sakrättsligaom
skydd kan bygga på den rådandesägas skillnaden mellan hyres-som
avtal och avbetalningsköp och pantavtal. föreslårJag ingen ändring

de nuvarande avräkningsreglerna i avbetalningsköplagen.av
Med hänsyn till det anförda och den osäkerhet föreligger vidsom

bedömningen särskilt komplexa optionstyper, jag attav mera anser
det i leasinglagen finns behov bestämmelse slår fast denav en som
principiella skillnaden mellan leasingavtal och avbetalningsköp och

på vissa punkter preciserar under vilka förutsättningarsom ett
leasingavtal och inte avbetalningsköp föreligger. Eftersom dessaett
regler indirekt uttrycker leasingavtalnär utformat avtalett över-som
för äganderätt, vilket frågaär avbetalningsköplagenssamma som
gränsdragningsbestämrnelse allmänt behandlar, har jag intemera
funnit anledning ändra avbetalningsköplagens regel.att

Den gränsdragningsbestärnmelsen har intagits i 3 leasingla-§nya
Med hänsyn till bestämmelsen i lag reglerarattgen. ges en som

leasing positivt under vilka förutsättningar leasingavtalettanges
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redanSomoptioner.vissainnehålleravtaletföreligger när typer av
påköpsamtidigt sättbestämmelsen gränsdrar ettmotnämnts somen

särskiltavsnitt 4.2,gällande sebedömningmin rättmotsvarar av
för krävsfrån det köpreglernautgårhärmedenlighet attI4.2.3. att

nyttjaren får frimedförakannågotinnehålleravtalet attmoment som
optio-Leasingavtalvärde.eller dessobjektetförfoganderätt utanöver

kommerenderaförförlängningsrättleasingavtal medoch partenner
förlängningdåföreliggainte hellerbörfråga. Köpinte idärmed
sagdaendera Detoptionsalternativ förflera parten.utgör anserett av

i lagen.uttryckasbehöverintejag
avtalreglerabehovbedömning finns ärminenligtVad attavsom
pris,förutbestämttillobjektetköpahardär leasetagaren rätt ettatt

objektet tillköpaskyldigeller kan görasleasetagaren attavtal där är
försälj-säljas ellerobjektet skalldäravtalprisförutbestämt samtett

skall skeavräkning sedanochavtalstidens slutvid motningsvärderas
handenvidavsnitt 4.2.3Analysen ipris. attförutbestämt gerett

förutsättningköp underbetraktasbörfall atti dessaavtalet som
harinteleasegivarensådantpåutformats sättoptionsvillkoren att

förstadet iobjektet. Eftersomiägarintressebeaktansvärtnågotkvar
och riskekonomisk förmånfördelningenavtaladehand denär avav

frånhyresavtaletskiljerrestvärdetvärdeåterståendeobjektets som
vidavgörandebörfaktorerfrämst dessadetköpet, är varasom
börframhållits i avsnitt 4.2.3vadlinje medIklassificeringen. som

beaktansvärtharleasegivaren antingenräckaför leasing ettdet att
stårkalkylerat ellerblir högrerestvärdeobjektets änintresse attav

lägre kal-restvärdet blir änekonomisk riskbeaktansvärd attaven
både förmåndelleasegivaren harinnebäravtaletkylerat. Om att av

leasegivaren kanbedömningsamlad avgörarisk fåroch ansesomen
objektet.iägarintressebeaktansvärtha kvar ett .förmåndenägarintresse skallleasegivarensbedömningenVid av

avgörande.handi förstavillkoravtaladeföljerriskoch varaavsom
avtaladedenemellertid inte baraböravsnitt 4.2.3i utanSom angetts

be-optionsvillkorenföljeroch riskreella förmåndenäven avsom
inkonsekvensersvårmotiveradeuppkommerinteOm dettaaktas. görs
utfall och funk-ekonomisktidentisktmedoptionerbedömningeni av

relatio-främstinnebärförhållanden beaktasreella atttion. Att även
marknadsvärdeframtidaoch förväntatoptionsprisavtalatmellannen

betydelse.tillmäts
tveksammaavtalet igällande böranalysenvid rättpåpekatsSom av

sådanamotiverat isärskiltleasingavtal. Detta ärfall ettsomanses
svårobjektetaktuellaför det ärmarknadenpåutvecklingenfall där

Risken förlång tid.mycketförlöperoch avtalet attförutseatt



FörslagSOU 1994:120 näringsidkare 389-

leasingavtal på lösa grunder omklassiñceras till köp bör med en
sådan tillämpning liten.vara .

Vid de optionstyper 3 § leasinglagen reglerar innebär detsom
sagda följande.

Köpoptionsrätt för leasetagaren

förEn leasetagaren köpa objektet till vissträtt förutbestämtatt ett
pris innebär han har tillgodogöra sig förmånenrättatt att attav
objektets marknadsvärde vid tiden för optionens utövande visar sig
bli högre det förutbestämda priset. Risken objektetsän värdeattav
vid tid visar sig bli lägre detta står däremot leasegivaren,änsamma
eftersom leasetagaren inte skyldig köpa till dettaär pris. Somatt
utgångspunkt kan avtal med köpoptionsrätt således inteett anses som
köp. Undantag gäller dock leasetagarens optionsrätt sanktioneratsom
på sådant leasetagarens återlämna objektet intesätt medförrättatt att
någon beaktansvärd risk för leasegivaren. Detta gäller till börjanen

leasetagaren skyldig betala det förutbestämdaär prisetatt oavsettom
väljerhan förvärva objektet eller återlämna det,att ävenattom men

då leasetagaren har betala skadestånd han återlämnar objektet.att om
Huruvida skadeståndet beräknas konkret fastställseller i förväg till
visst belopp eller viss saknar betydelse, förutsatt denprocentsats att
fastställda ersättningen eller straffavgiften så hög leasetagarensär att

återlänma objektet inte medför någon beaktansvärdrätt ekonomiskatt
risk för leasegivaren. Främst detta fallet dåär ersättningen klart
överstiger den skillnad kan förväntas föreligga mellan options-som
priset och objektets marknadspris då optionen kan utövas.

Exempel: Optionspriset 100.000 kr, straffavgiften 70.000 krär och
vidmarknadspriset beräknas avtalets ingående kunna sjunka till

lägst 50.000 kr. Risken sådan för marknadspriset skallattsom
komma understiga optionspriset här givetvis beaktansvärd,äratt

leasegivaren står inte någon häremot svarande ekonomisk riskmen
det prisfall förutseskan skulle inträffa.största Väljerens om som

leasetagaren sådanti fall inte köpa objektet, får leasegivarenatt
70.000 kr leasetagaren 50.000 vidplus kr försäljning påav en
marknaden, dvs. totalt kr,120.000 vilket 20.000 kr bättreär än
optionspriset här bortses från transaktionskostnader inte kansom
övervältras leasetagaren. Först det föreligger risk för attom en
marknadspriset kan sjunka under 30.000 stårkr leasegivaren någon
relevant risk, och först då denna risk kan betecknas beaktans-som

står leasegivarenvärd sådan risk här krävs.en som
Om exemplet ändras så straffavgiften 30.000 kr och detäratt

lägsta marknadsvärde i beaktande 40.000 kr,ärparterna tarsom
måste leasegivarens risk däremot beaktansvärd. Redan näranses
marknadspriset kryper under 70.000 kr uppkommer ekonomisken
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40.000 det 30.000ned tillfrån 70.000och ärleasegivarenrisk för
leasegivaren står beak-vilketprisfall, fördetStorlekenkr. enav

optionspriset.% Lease-andra ord 30medtansvärd risk, är av
%, vilken riskjust 30då ärrisk kanrelevanta sägasgivarens vara

ha köptfrån börjandärmed intekanbetydlig. Leasetagaren anses
varan.

inteför leasetagarenköpoptionsrättdåhuvudfalletandraDet en
avtalade options-då detleasegivarenförreell risk ärnågoninnebär

marknads-beräknadeunderstiga objektetsklartförväntaspriset kan
någon be-Eftersomkandå optionentidpukt utövas.vid denpris

dåavtaletleasegivaren börpårisk inte liggeraktansvärd anses som
typfalli dettarestvärderisk kanbristande ävenLeasegivarensköp.

i sig så lågtoptionsprisetutfästaförhållandet det ärgrundas attatt
betalas ellerdetför leasegivarennågon rollspelarintedet om

leasegivarenförSäljoptionsrätt

gäller påköpoptionsrättavtal medbeträffandeanförtshärVad som
Även utgångs-härsäljoptionsrätt.med ärför avtalmotsvarande sätt

står i dettaköp. Leasetagareninte kanavtaletpunkten att anses som
marknadsvärde blirleasingobjektetsförriskenvisserligenfall att

säljasinoptionspriset, rättförutbestämdadetlägre attän genommen
förmånenleasegivarenharleasetagarenstället för tillitill tredje man

Leasegivaren harkalkylerade.överstiger detvärdeobjektetsattav
i objektet.ägarintressebeaktansvärtutgångspunktsåledes ettsom

avtalhuvudfall därdock tvåfinnsköpoptionavtal medLiksom vid
optionenfallet dåförstaDetköp. ärsäljoption börmed somanses

verkligtalainte kanpåsanktionerats görsätt attett om enmansom
sådå optionsprisetandra falletleasegivaren.för Det ärvalrätt satts

skulleleasegivarenmöjlighetenfrånbortsekanhögt attatt man
diskuteratsbåda fall harhåll. Dessaprisfå bättrekunna annatett

hänvisas.vartill häravsnitt 4.2.3,exempliñerats ioch

avräkning skeochförsäljningsvärderassäljas ellerskallObjektet
restvärdeavtalatmot ett

avräknings-föreskrivnaavgörandehandi förstafall detdettaI är om
restvärdet,fastställdai avtalet ärnivån på detvillkor, ävenmen

beaktansvärtnågotha kvar ägar-kanleasegivarensådana att anses
avtali dennaEftersom leasetagarenobjektet.iintresse typ nor-av

leasegivarenrestvärderisken,står attmalt att garantera er-genom
regel huravgörandeblir detrestvärdet,avtalademinst dethåller som

för-värderingen skallellerförsäljningenöverskotteventuelltett
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delas. leasetagarenHar till allt överskott deträtt uppenbartär att
försäljningen etc. till fullo sker för leasetagarens och inte lease-
givarens räkning och leasegivaren alltså inte har kvar någotatt ägar-
intresse i objektet. Om däremot leasegivaren har till allträtt över-
skott samtidigt leasetagaren för allt underskott, innebärsom svarar
avtalet fördelning förmån och risk avtal medettsamma av som
säljoption. Avtalet bör då betraktas köpeavtal endast detettsom om
avtalade restvärdet har så högt det osannoliktärsatts att över-att ett
skott skulle kunna uppkomma.

Antag personbil leasas för år, bilen vidt.ex. att tre atten ny av-
talstidens utgång skall säljas, avräkning sedan skall ske däratt
leasetagaren leasegivaren restvärde %80garanterar ett om av
kontantpriset och leasegivaren enligt leasingvillkoren har tillatt rätt
den del försåljningsintäkten överstiger det avtaladeav rest-som
värdet. Om bilens marknadsvärde efter år beräknastre motsvara
omkring %50 kontantpriset kan här bortse från möjlig-av man
heten överskott skulle kunna uppkomma. Eftersom lease-attav
givaren därmed saknar beaktansvärt ägarintresse avtaletär att anse

köp.som

När det avtalade restvärdet kan realistisk bedöm-motsvaraanses en
ning objektets framtida marknadsvärde, bör det för leasingavtalav
knappast krävas leasegivaren förbehåller sig hela det försäljnings-att
överskott kan överstiga det avtalade restvärdet. Hur delsom stor
härav leasegivaren kan släppa ifrån sig avtalet blir köputan attsom
kan dock inte generellt fårsägas bedömas från fall till fall.utan

gällerDetsamma för sådana avtal där båda har del i överskottparter
underskotteller eller bådadera. Bedömningen skall häräven avse om

leasegivaren kan ha kvar något verkligt ägarintresse i objektetanses
med hänsyn till den avtalade och reella fördelningen förmån ochav
risk objektets restvärde jfr SOU 1988:63 54 ff, 59 f och 260 fav s.
för motsvarande bedömning vid gränsdragning mellan avtal om
försäljningskommission och överlåtelse. förtjänarDet attupprepas
leasingavtal bör föreligga i tveksamma fall.anses

Tilläggas kan avräkningsvillkoren givetvis kan innebäraävenatt att
leasetagaren har till överskott medan leasegivarenrätt står risken för
underskott. Avtalets fördelning förmån och risk i sådantmotsvararav
fall avtal med köpoption, och princiella bedömning iett samma som
det fallet då påkallad.är
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leasingavgiftenändraLeasegivarens rätt10.3.6 att

leasing-ändraförbehållit sigleasegivaren rättOm attFörslag:
idennaändraskyldighetochhahanavgiften skall rätt att

referenskursnoteradofficielltiändringartillanslutning en
leasingavtalet. Lease-iharreferensräntaeller angettssom

leasingavgiften någonändrainteprincipfår igivaren annanav
objektet ellermedsamband leveransenharinteorsak avsom
allmänheten.träffaåtgärdoffentligmed attsom avseren

leasegivaren visaeller kannoteringenofficiella attdenUpphör
funktion, fårsinförloratgenerellt harreferensenangivnaden

noterad referensofficielltnågontillbytadockhan omannan
väsentlig höj-Medför bytetsådansigförbehållit rätt.han en

lösahaleasetagarenleasingavgiften skall rätt utattning av
restvärdematematiskakalkyleradetill dessleasingobjektet

för bytet.vid tiden
lease-underrättaskyldigskall vidareLeasegivaren attvara

leasingavgiften ochändringarbeslutade omavtagaren om
tidervid dereferensräntaellerreferenskurs senastbyte somav

konsumentkreditlagen. Ii 13 §föreskrivsfallmotsvarandeför
ändringenförskall grundenändringunderrättelse angesomen

denkontrollerakanleasetagarensådantpå sätt att omett
möjliggöraavtalats. Förvadmed attöverensstämmer som

förutsättningarna förleasingavtaletkontroll skall isådan anges
internränta.avtaletsochändring

helhetskall i sinleasingavgiftenändringReglerna avom
förmån.till leasetagarenstvingandevara

Bakgnmd

leasetagareproblemdedelbeskrivitsharavsnitt 4.4.2I somen av
leasingavgiften.ändraleasegivaresanledning rättmed attkan ha av

kopp-leasingavgiften hardåintenormaltföreliggerproblemNågra
90 dagarsSTIBOR,såsomreferensräntor,ellertilllats ett paren

Annorlundaliknandenågonellerstatsskuldväxlar, Kl parameter.
leasingavgiftenändraharleasegivaren rättsigförhåller det attnär

vidleasegivarenmarknad därpå den"räntelägetändringvid varav
finans-vilkenmarknad pådenpåsig", "räntanreñnansierartid

ränteläget" eller"det allmännaverksamhet",sinfinansierarbolagen
sådesådana ärvillkor ärmed dessa attProblemetliknande. som

svårkontrollerade för leasetagarenospecificerade ochhållna,allmänt
skönsmässigt höja ochpraktikenileasegivaren attutrymmeatt ges
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framhållits i avsnitt 4.4.2leasingavgiften. Somsänkaunderlåta att
kreditgivning i allmänhet,leasing vidvidhögre gradgäller detta i än

leasingavgiften består inteolika komponentereftersom de avsom
leasegivarna normaltdebiteringen ochvidavtalet ellerspecificeras i

misstänker dedå leasetagarenredovisa dembereddainte attär att
avtalet medger. Motöverstiger vadleasingavgifternadebiterade

uppgiftmånga fall saknarileasingavtalet ränte-bakgrund att omav
leasingavta-vid avtalets början ochupplåningleasegivarensnivån på
antingeneller avtalsräntan ärinternräntaninneboendelets ränta
omöjligt fördet oftaför leasetagaren,svår räkna ärokänd eller att ut

avtaletvidgat sin marginal ileasegivarenleasetagaren avgöraatt om
så fall tillåten.marginalvidgningen ioch ärom

förremedier kan användasrättsligaför sigi ochfinnsDet attsom
praktiken dessa emeller-harangivna problem. Imedtillkomma rätta

därför leasetagaren,främstsvåra använda,visat sigtid attattvara
de den kun-sällan harmindre företagare,ofta är resurser,ensom

driva igenom sinaför kunnakrävspositioneller denskap attsom
lease-leasingavgift. fall däråterbetalning Iellerjämkningpåkrav av

haemellertid inte sällandriva sin sak lär dehaft atttagare resurser
för lease-också har förlikning skettellersina kravfått igenom en

genomgåendeLeasegivarna lärnivå.relativt varatagaren gynnsam
avgiftstvister domstol.låtaobenägna prövasatt av

frånupprepade gånger ochutredningengång hararbetetsUnder
avsevärdfall därpå fall elleruppmärksammatshållskilda grupper av

leasingavgifter förekommit."skruvning"överdebitering eller s.k. av
pekar på dettauppgifter här föreligger ärmaterial och deDet attsom

fall påligger i mångabeloppenproblem. Deutbrett överuttagnaett
kan frågasådant det inteföljernivå ochsådan mönster attett varaen

kansida eller höjningarleasegivarensfrånmisstag mot-somomom
tyderfinns vidare ingetkostnadsökningar. Detverkliga somsvara

skulle "skruva"häravleasegivare/fmansbolag ellervissaatt grupper
någonmindre utsträckningleasingstockar i eller änsina större annan.

branschproblem.bildenframträderTvärtom ettav
leasingavgifter idebiteradeutvecklingenmellanVid jämförelser av

officielltnågon deutvecklingenleasingavtal ochlöpande note-av av
representativavarit ochpenningmarknaden, vilka ärpårade räntor

avtals-har förupplåningskostnader,finansbolagsför flertalet stora
underdebiteratsde avgiftervisasefterhand kunnati att sommassor

verkligamed leasegivarenskontaktensuccessivtlöptidavtalens tappat
frågagrad varithar det i högställetupplåningskostnader, I om

sida. Tilläggas kanleasegivarensfrånmarginalvidgningarogrundade
penningmarknadensvenskatidvis rått på denturbulensdenatt som

konsta-dylika jämförelser. Deutfalletpåverkarmarginelltendast av
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terade marginalvidgningarna regelmässigt så denna på-är stora att
verkan saknar nämnvärd betydelse.

De på vilka "skruvning" leasingavgifter har skettsätt bl.a.ärav
följande.

baspriset höjs, därförNär ytterligare objekt leasas, ökart.ex. att-
leasegivaren samtidigt sin marginal.

leasegivarens upplåningskostnaderNär ökar höjs leasingavgiften-
vad kostnadsökningen motiverar.änmer

leasegivarens upplåningskostnaderNär minskar sänks leasing--
avgiften inte alls eller mindre vad kostnadsminskningen föran-än
leder.

leasegivarens upplåningskostnaderNär minskar sänks leasing--
avgiften kostnaderna ökar.än närsenare
Leasegivaren höjer leasingavgiften någon ökningutan att av upp--
låningskostnaden eller någon kostnadsökning föreligger menannan
påstås föreligga.

sällan har dessaInte "tekniker" samtidigt i ochanvänts ett samma
leasingförhållande, vilket fått till följd avtalsräntan efter tidatt en
helt förlorat sambandet med marknadsräntoma.

Enligt min bedömning missförhållandena på detta områdeär av
sådan och omfattning tvingande lagregler bör införasart att som
minimerar för missbruk ändra leasingavgiften.rättenutrymmet attav

sådanEn reglering särskilt motiverad bakgrund det iär mot attav
huvudsak de mindre leasetagamas avtal inte kopplade tillär ärsom
någon kontrollerbar referensränta till leasegivarens faktiskautan
upplåningskostnader. De leasetagarna lär i utsträckningstörre stor se
till skaffa sig parameterkopplade avtal.att

upplåningskostnaderFaktiska eller enbart ändringar i en
referensränta ändringsgrundsom

närvarande har leasegivaren frihet ändra leasingavgiftenFör efteratt
i princip vilka grunder helst har i leasingvillkoren.angettssom som

ändringsgrund därvid har vållat deDen problemen harstörstasom
alltså varit ökade uppláningskostnader för leasegivaren. Under ut-
redningsarbetet har branschexpertis på området uttalat och åskådlig-
gjort ñnansbolagens upplåningsbild ofta mycket komplex ochäratt

det i praktiken omöjligt i leasingavtalet de faktiskaäratt att ange
upplåningskostnaderna på sådant leasetagaren kan kontrollerasätt att

företagna eller underlåtna ändringar leasingavgiften avtals-äratt av
enliga. leasegivarna inteSom redan brukar heller be-nämnts vara
redda i efterhand redogöra för dessa kostnader. Från fmansbolags-att
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leasegivaren själv kantill och med ha svårthåll har hävdats att att
ändrats ellerupplâningskostnaderna har vad dessa iöverblicka hur

detalj har bestått av.
parameterkopplade leasetagarnas såledesinteI avtal är är rättsom

tillämpar avtalets ändringsvillkorhelt beroende leasegivarenattav
och inte utnyttjar de möjligheter till "skruvning"lojalt och korrekt

uppenbarligen föreligger. Som har många lease-noterats ovansom
inte detta godtagbart tagitgivare emellertid hanterat sättett utan

marginaler utanför avtalets för-vidga sina Dettachansen att ramar.
ändringar i det allmännatalar för endast ränteläget,hållande att

officiellt noterad referensränta, bör kunna åberopasuttryckt i någon
Ävengrund för ändring leasingavgiften.leasegivaren som avav

principiell karaktär kan anföras för detta.följande skäl merav
innebär leasegivaren erhåller vinstenreferensränteregelEn att om

och får stå förrefinansierar sig bättre referensräntan hanhan än att
reñnansierar sig ordning där lease-han Enförlusten sämre.om

refmansieringskostnader direkt återspeglas i befint-faktiskagivarens
leasingavgifter innebär däremot dessa kunder fårkundersliga att

oskicklighet, val fel marknad ellerför leasegivarensbetala även av
förmåga absorberaoberoende leasegivarensliknande, attegenav

före leasegivarens Tillåts ökademerkostnaden och ägare. ävenäven
på befintliga vilketövervältras leasetagare Lagut-kreditförluster

vidgodtagbart tillämpning 11 § konsument-skottet ansett avvara
jfr Eriksson/bet. 1991/92:LU 28 14, däremotkreditlagen, s.se

Konsumentkrediter liksom volymminsk-143 30,Lambertz, nots.
godtagit skri-leasegivaren vilket Finansinspektionen har ihosning

1993-11-15 får dessa leasetagare stå för alla1993-10-12 ochvelser
realite-kostnader finns i leasegivarens verksamhet. Iväsentliga som

därmed leasegivaren under avtalensleasetagarna attgaranterarten
hade avtaletvinstmarginal rörelsenlöptid erhåller närsomsamma

måste emellertid vinstengodtasstartade. detta skall kunnaFör att av
motsvarande mån tillfalla leasetagarnaframgångsrik verksamhet ien

krav påställerinte hand leasegivarens Dettaoch i första ägare. stora
olikahan inte förledsdisciplinen leasegivaren såhos att att reagera

Erfarenheten visarkostnadsminskningar.på kostnadsökningar och att
vidaremed. Leasegivaren måsteräknasådan disciplin inte är att

information för de skall kunnanödvändigdelge alla leasetagare all att
ändringar leasing-leasegivarensverksamheten,följa avgöra avom

särskilt svårt, bedöma ändringvilketkorrekta och,avgiften ärär om
skett.ingen ändringborde ha gjorts när

leasegivaren fårinnebärpå beskrivetkonstruktion sättEn attsom
medförmisslyckas i något avseendehankostnadstäckning även om

leasegivaren. Eftersombeteende hosför spekulativtinte bara risk
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oförändrad innebär konstruktio-i princip skallvinstmarginalen vara
för leasegivarenstimulansheller någon strävainte att mot ettnen

blir frestelsenändå inte. Däremotbeteende: det belönasrationellt
tolka dem till sineller åtminstonefölja reglerna,inte attattstor

nämnvärda för leasegivarendet endaeftersom detta sättetfördel, är
Riskeni den löpande verksamheten.vinstutvecklingenpåverka attatt

förfarandet sköts diskret.litenertappad dessutombli är om
också ha konkurrenshärnrnan-konstruktionen tordeangivnaDen en

ingåendeomöjligt för leasetagareeftersom deteffekt,de är atten
kommer därförverksamheter. En leasetagareleasegivaresfölja flera

referens-sitt urval leasegivare. Enbegränsapraktiska skäl att avav
sådankonkurrensstärkande effekt. Medränteregel har däremot enen

spelrum han kanaffärsmässigt därleasegivarenregel har stort agera
inom för hela avtalsräntan.sin vinstmarginalmaximeraför att ramen

blir här lika med avtalsräntan,vinstmarginalenförDen övre gränsen
kostnader. Någon undrehar någraleasegivaren inte gränsvarvid

förhar inget lease-leasetagareninte, dvs.finns däremot ansvar
det finnseller förluster. Genomoskicklighetgivarens allmänna att ett

tillleasegivaren stimulerasefter börtillståndförbättrat sträva ettatt
förutsättning för både denvilket börrationellt beteende, vara en

utveckling.branschensoch helaenskilde leasegivarens
konsumentkreditlagen 1991/92:83semotiven till 11 §I prop. s.

referensränteregel,remissinvändningarvissa48 f mot enangavs
infördes jfr däremotregel där intetill sådanvilka ledde fram att en

Invändningarna i huvudsaksärskilt ff.ff, 791990:84 75Ds vars.
referensränta på sådantgår inte bestämma sättföljande. Det ettatt en

upplåningskostnaderna. innebärDettaavspeglar de faktiskaden attatt
ränterisk för kreditinstituten,innebärreferensränteregel en nyen

Ökad ränterisk medför ökade kost-olämpligt.olika skälvilket ärav
undgå ränteriskenbetalas kredittagarna. Förfårnader attavsom

upplåning till enstaka förutbe-sinkreditinstituten begränsatvingas att
flexibili-med minskadsålunda tvingasmarknader ochstämda agera

riktning ochi stagnerandemarknadens strukturpåverkarDettatet. en
referens-för de svenska kunderna. Enkrediterbl.a. dyrareinnebär

blitidpunkt tenderar därtillvid visskonstrueratshar attränta ensom
referensräntan blirpå marknaden. Närförändringarinaktuell genom

ivilket orsakar problem deden kunna bytasföråldrad måste ut,
kreditavtal löper.som

inte vidinvändningar åtminstonedessabedömning harEnligt min
praktiska och principi-dedesådan tyngdleasing uppväger storaatt

koppling mellanmed direktförknippadenackdelarella är ensom
befintliga kunders leasing-reñnansieringskostnader ochleasegivarens

ligger i begreppetframhållas detbörjan börTillavgifter. atten
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behöver återspegla,inte nödvändigtvis ellerdennareferensränta att
leasegivarens faktiskaåterspegla,början behöverfrån attavseens

referensränteregelnfördel med ochupplåningskostnader. Detta är en
refe-den olämplig. Om noteradinte motiveragivetvis ärkan att en

förlorat sin funktion på marknaden,eller harinte längre noterasrens
referensränta. kan enkelt lösasvidare få byta Dettaleasegivarenkan

avtalet för sådana fall förbehållaileasegivaren rätt attatt gesgenom
leder tillreferensränta. Om bytettill någonsig byte väsent-enannan

ha lösaleasingavgiften bör dock leasetagarenhöjning rättlig attav
vid tiden förkalkylerade restvärdet bytet.till detleasingobjektet

sådan reglering kan inte förut-problem medNågra större typen av
ses.

ökade risker, inlåsningseffekterinvändningarVad sedan gäller om
referensränteregel, har jag svårtnackdelar medoch liknande atten

kredit-försämring skulle förrisken förvarför störreinse varaen
förbättring. Utgångspunktentillgivaren/leasegivaren chansenän en

blir med tiden,leasegivarens kreditvärde bättrerimligenbör attvara
förutsättning han driverundervarje fall inteeller i sämre, att en

fungerande marknadförutsättningverksamhet. Underseriös av en
ellerupplever minsta risken,bli så de aktörerdet ocksåbör att som

prisledande och därmed mark-blichansen, kommer sättastörsta att
leasingavgiften.i prissättningen Jdetta elementnadspriset äm-av

har före-"skruvning" leasingavgifteravtalsstridigadenfört somav
"riskpremie"mindre fördyring ellerframstår dessutomkommit en

billigare för leasetagaren.acceptabel ochbåde avsevärtmerasom
konkurrensfrämjande tillreferensränteregelSom ärsagts ovan en

inteändringsregel,direkt kostnadsanknutenskillnad från som geren
arbeta förnågot reellt incitamentkreditgivaren/leasegivaren att ett

resultat.förbättrat
risken för ökadeförst bärskall denleasetagarenOm somvara

verksamhet, måste leasetagareni leasegivarens nämntskostnader som
kostnaderförmånen minskadeförst skall haockså den avsomvara
föreliggeri så fallverksamhet. Mendärmed vinsten ioch sammaav

handlarleasegivarenkommissionärsförhållande, därslagsett snarare
skapar i förläng-för Dettaräkningför leasetagarnas än ägarnas.

leasing-kvarvarandesituationen, den sisteabsurdadenningen att
den kvarvarandeverksamhet får stå för helakunden i leasegivarens

hansinnan leasegivarenseller förlustenkostnadsökningen egna,
i anspråk. Om å andrakreditgivaresoch hans tasägares resurser

verksamhet ochavveckla lönsamönskarleasegivarensidan av-en
kreditvolymen lika med detstadietnått det ärvecklingen att egna

denbehöver ske, uppkommerupplåning inte längrekapitalet och
Leasing-skall till noll.avtalsräntansituationen sättasmärkliga att
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avskrivning och eventuellafortsättningen barafår då iavgiften avse
givetvisrånteändringar. Resonemangetvid sidankostnader ärav

befintligamodell, där detorde illustreratillspetsat att enmen
leasegivarenvinstmarginal hadedenleasingkunderna garanterar som

defekter den inte kan läggas tillsådanaingicks, haravtaletnär att
lagregler.förgrund nya

till skillnad från lease-leasegivaren,också framhållasskallDet att
använda olika referens-pulvrisera sin riskkan atttagaren, genom
leasegivaren från börjanVidare kan och börleasingstock.i sinräntor

kostnadsökningar avtals-sig för framtida sättakompensera attgenom
förebyggsreferensränteregelmarginal härför. Medmedräntan atten

räddar sig kvar på marknadenpåleasingföretag sättosuntett genom
för låga priser i medvetandetill alldeles"sälja" avtal attatt omnya

bundit sig.kunden väl harvidgasmarginalen kan när
skäl försåledes övervägande talarjagSammanfattningsvis attanser

skyldighet ändra leasing-ochleasegivarenregel rätt attsom geren
ändringar i referens-till motsvarandei anslutningavgiften endast en
stycket leasinglagen.intagits i § andrasådan regel har 7Enränta.

referensräntaVal och byte av

officiellt noteradebör endastvalet referensräntaSåvitt gäller av
skall enkelför referenseni fråga, främstkomma atträntor att vara

undvika bedömningaroch förför leasetagarenkontrollera att av
referensen.leasegivaren kan ha Eninflytandedetgraden somav

variationerkända och förväntadereferensräntasnoteradofficiellt
perfektion i dag råderMed dendock bådatillfredsställer parter. som

inte ha någonmarknaden bör detinstrument på avgöran-mellan olika
väljer referensränta.vilkende betydelse ränta parterna somsom

avtalstidenutjämnas under ochvariationer tordeEventuella tillfälliga
höjas i förhållandeupplåningskostnad märkbartskulle leasegivarens

lease-sannolikt på förhållandendettill referensräntan beror som
på referens-fall beror detskall för. Iinte attannattagaren svara

denna situation föreslåssin funktion. Förgenerellt har förloraträntan
gjortreferensränta han hartillfår bytaleasegivarenatt omen annan

höjningmedför väsentligsådant byteförbehåll detta. Om ett enom
längre bundeninteleasingavgiften bör dock leasetagaren attvaraav

objektet till desslösabörhöjda avgiftenbetala den rätt att ututan ges
Någon straff-vid tiden för bytet.matematiska restvärdekalkylerade

Eftersom bytealltså interänteskillnad fårellerersättning tas ut. av
endast i sällsynta undan-i frågakan förutses kommareferensränta

aktualiseras mycketregler sarmoliktsistnämndatagsfall, kommer att
sällan.
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byte referensränta återfinns i §föreslagna reglerna 7De om av
stycket leasinglagen.tredje

måsteför ändring och avtalsräntanFörutsättningarna anges

leasingavgifterskall kontrollera deleasetagaren kunnaFör attatt som
avtalsenliga måste han känna till dels vilkadebiterarleasegivaren är

för ändring avgiften, dvs. i första handförutsättningar gäller avsom
leasingavgiften kopplad till och vid vilkareferensräntavilken ärsom

vid ändring referensen, dels vilkenavgiften kan ändrastidpunkter av
gäller avtalet ingås.internränta Leasetagarenavtalsränta närsom

fastställa leasegivarens räntemarginal vidmed dessa uppgifterkan
marginal sedan skall oför-början. dennaavtalets Det är som vara

under avtalets löptid.ändrad
föreslås sålunda förutsättningar-stycket leasinglagen§ förstaI 7 att

leasingavtalet.skall i Lagensför ändring och avtalsräntan angesna
leasingavgift utgåexempelvis skalluppfyllt detkrav är attangesom

%.plusSSVX 90 dagar 3med

valutaleasingReferenskurs vid

i principoch valutakursändringarRänteändringar är typsamma av
lön-klagomål på finansbolag försökt ökaändringsgrund. Några att

felaktiga kursjusteringari valutaleasingavtalsamheten avgenom
förekommit. torde bero påhar veterligen inte Dettaleasingavgiften

leasingavtalet, leasegivarenreferenskurs alltid i attatt angesen
lönsamhetsvariabelkursförändringkanske inte upplever som enen

kontrollera. Särskiltvalutakurs mycket lättoch är att motatt en
förhållandevis litendet för närvarande tecknasbakgrund att enav

avtal således ingeni utländsk valuta, har dessamängd avtal större
ränteändring ochEftersom grundernabetydelse i detta sammanhang.

emellertid reglerastill sin karaktär bör devalutakursändring likaär
föreslås såledesföreslagna referensregelnDensätt. om-samma

valutakursförändringar.fatta även

ändringsgrunderAndra

Kostnader i samband med leverans

väljer objektetleasing det normalt leasetagarenVid finansiell är som
leveransvillkor.pris ochsjälv förhandlar med leverantörenoch om

på förskott tillkostnader i formUppstår tillkommande räntat.ex.av
naturligt ochförsäkring, tull eller liknande detfrakt, ärleverantören,

betalasstå för dessa. Kostnaderna kanfårföljdriktigt leasetagarenatt
leasegivaren betalat kan hanleasegivaren. Harellerleasetagarenav
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engångsbelopp vidantingenkostnadenleasetagaren ettta ut somav
objektets pristillkostnadernaadderaelleravtalets början attgenom

priset.det höjdaproportion tillleasingavgiften isedan höjaoch
leasetagarenrisk föralternativet innebärsistnämnda attDet en

höjda priset.motiveras detavgiftenhöjerleasegivaren än avmer som
inteväljerdå leasetagarendock fåtorderisk attDenna accepteras

dennamåste dockleasingavtaletsjälv. I ävenkostnadernabetala
beräk-tolknings- ellersåpå klartändringsgrund sätt attettanges

ningstvister förebyggs.
respektivehöjaoch skyldighetleasegivarensRegeln rått attom

harkostnadsändringaranledningmedleasingavgiftensänka somav
stycketi § andraobjektet finns 7leveransensamband med av

stycke framgårparagrafs första ävenleasinglagen. Av attsamma
leasingavtalet.imåsteändringsgrunddenna anges

Ändrade åtgärderpolitiskaavgifter och andraallmännaskatter,

kostnadsfördelningsfrågornapåprincipiellalinje med denI somsyn
jagreferensränteregeln,föreslagnagrund för dentillhar lagts anser

skall ha möjligheti efterhandleasingavtalets attingen parteratt av
fördel.innehåll till sinförutsättningar elleravtaletsensidigt ändra
ekono-fördelningen deninte bestämmaavtal skall dockParternas av

objektivt kankostnadsförändringarsådanaeffektenmiska somav
enderaeller belastastillgodoräknasavseddakonstateras attvara

åtgärderpolitiskaekonomisktkreditpolitiska ochfrågaIparten. om
åtgärdereffekten sådanaekonomiskaendast dendetta,innebär att av

leasegivaren bör kunnaallmänheten över-riktadeär mot avsom
ochmervärdesskattenförgällerleasetagaren. Dettavältras t.ex.

frågadessa falli bådaDetgällande kassakravet.tidigare ärför det
och inteträffa allmänhetenavseddaåtgärderpolitiska är attsomom

ñnansbolagen.subventioneraellerbeskattaatt
stycketandrai §föreslås leasegivaren 7med det sagdaenlighetI

leasingavgiftensänkaskyldighethöja ochleasinglagen ha rätt attatt
allmänsåvitt gäller skatt,kostnaderminskaderespektiveökadevid

träffa allmänheten.åtgärdavgift eller attsom avserannan

kundförlustersoliditetskrav ochhöjdaVolymminskning,

allmärmaolikaprincip endastitidigare börframhållitsSom typer av
höjningförleasegivarenåberopaskunnakostnadsökningar avav

upplåningskost-leasegivarensgällerdetLiksomleasingavgiften. när
riktighetenkontrolleraför leasetagarenomöjligtdetnader attär av

Även härleasegivaren.kostnader förökadeandrastorleken påoch
belasta lease-inte böroskicklighetleasegivarensframhållaskan att
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och leasegivaren bör få behålla den vinst kan följatagaren att som av
ökad skicklighet.

Ovan har Finansinspektionen i någranämnts skrivelseratt gett
uttryck för volyrmninskning kan acceptabel ändrings-att vara en
grund, höjdaliksom soliditetskrav. Som framgått delar jag inte denna
uppfattning. kan inte rimligtDet enskilt fmansbolagatt ettvara som
gjort dåliga affärer bara höja vederlaget i sina löpandeattgenom

kanavtal komma på fötter igen bolagets dess ägaresutan att egna,
och kreditgivarnas först i anspråk. Om bolaget sedan görtasresurser
bra affärer och expanderar, borde leasingavgiften sänkas i mot-

mänsvarande den har höjts. Det dock föga realistiskt dettaär attsom
kommer ske, varvid slutresultatet riskerar bli kunderna fåratt att
täcka förlusterna medan hem vinsterna.ägarna tar

Inte heller befarade eller konstaterade kundförluster kan accepteras
grund för leasegivaren vidga sin marginal i redan ingångnaattsom

Ävenavtal. här måste det leasegivarens och kreditgivareägarevara
skall stå för kostnaderna leasegivarens intesom om egna resurser

Ägarnaräcker till. och kreditgivarna har eller borde ha betingat sig
riskpremie vid finansieringen leasegivaren, vilken premieen av

leasetagaren får betala sina leasingavgiften Det kan integenom vara
acceptabelt leasetagaren får betala både riskpremien och lease-att

förluster.givarens

Leasegivarens underrättelseskyldighet

bör haLeasegivaren motsvarande skyldighet underrätta lease-atten
beslutade ändringar leasingavgiften och bytetagaren om av om av

referensränta för konsumentkredit föreskrivs i 13 § konsument-som
kreditlagen. Det särskild vikt leasetagaren underrättasär stor attav

höjning innan han betalat så han kan kontrollera höj-attom en om
ningen riktig och tillfälle innehålla den del avgiftenär attges av som

Ävenkan visa sig felaktig. vid byte referensränta kravetärvara av
på underrättelse central bakgrund leasetagarens vidrättmot attav
väsentlig höjning avgiften lösa objektet för eventuellt byteav av
finansiär.

leasetagarenFör skall kunna kontrollera ändringatt om en av
leasingavgiften avtalsenlig krävs inte bara han känner tillär att av-
talsräntan, avtalets ändringsgrunder och underrättashanatt attom
viss ändring beslutats från viss tidpunkt. Det krävs dessutom att

förunderrättelsen grunden ändringen på så tydligt sättett attanger
leasetagaren bakgrund nyssnämnda uppgifter kan bedömamot av om
ändringen korrekt. sådant krav på underrättelsenEtt har såledesär

föreslagnai de reglerna.uppställts
underrättelseskyldighet regleras i leasinglagen.Leasegivarens 8 §
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tvingande karaktärReglemas

leasingavgiften har iändring 9 §föreslagna reglernaDe avom
förmån.tvingande till leasetagarenssin helhet gjortsleasinglagen i

de missförhållandennödvändigt bakgrundfinner dettaJag mot av
reglerna tvingandeområde. Attförekommit dettahar ärsom

strider dem inte harändringsförbehållinnebär dels motatt som
förbehållet leasegivaren vidareleasetagaren rättverkan mot gerom

medger, delsleasingavgiften vad lagensänkaeller slippahöja änatt
förstleasingavgiften får verkan leasetagarenhöjningar motatt omav

höjningenhar underrättatskorrektsedan denneoch sätt samtom
tillbaka för mycketskyldig betalaleasegivarendels är uttagenattatt

enligt räntelagen.avkastningsräntaleasingavgift jämte
Även alltså civilrättsligtunderrättelseskyldighetreglerna ärom

motsvarande regler i 13 § konsu-skillnad fråntillsanktionerade,
främst den grundläggandetill dettaOrsakenmentkreditlagen. är att

referensränteregeln, nämligenden föreslagnasynpunkten bakom att
leasegivarens ändringarkontrolleraskall kunnaleasetagaren avom

fullföljas leasegivaren haravtalsenliga, inte kanleasingavgiften är om
först i efter-aldrig ellervilka hanändringaråberopa ävenrätt att om

konsumentkreditlagenstillMotivenleasetagaren.underrättarhand
omöjligt förfrån det normaltutgårränteändringsregel § är11 att

räntehöjningarkreditgivarenskontrollera ärkonsumenten att om
kreditgivaren fårhär medgerberor påavtalsenliga, vilket attatt man
höjninggrund för sekostnadsökningarsinaåberopa prop.somegna

ändringsvillkors tillämp-Kontrollen116.49 och1991/92:83 avs.
Finansinspektionen.fråga förförsta handblir därmed ining en

kon-otillfredsställande 13 §emellertid ändåfår sägasDet attvara
sanktionerad. Enligt mincivilrättsligtintesumentkreditlagen är

bestämmelse ha civil-dennaunderlåtenhet iakttabordemening att en
Syftet med kredit-leasinglagen.9 §rättslig verkan motsvararsom

bli under-han kan låtaunderrättelseskyldighet fallergivarens attom
Kredittagaren fåråberopa den.ändå harhöjning rätträtta attmenom

skall honomkreditgivare regelnbytachansdå inte den att gesom
får kännedomkanske intekredittagarentill, eftersommöjlighet om

godtrosskydd kan må-visstefterhand.långt i Etthöjningen förrän
skall fylla avseddotillräckligt för 13 §föreliggahända är attmen

realitet vidvisat sigproblem harAngivnafunktion. vara en
ikraftträdande,konsumentkreditlagensföreannuitetslån från tiden

förändring. fallernågon Detinte medförti denna deloch lagen har
föreslåhänseendei dettaLeasingutredningens uppdragutanför att en

emellertid det iförordarkonsumentkreditlagen. Jagändring attav
med angivenbestämmelsensammanhang görs översynannat nuen av

inriktning.
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Konsumentleasing

föreslagna ändringsreglernaDe i 7-9 §§ leasinglagen skall tillämpas
på konsumentleasing, 5 § lag ochäven 3 b § punkt 2se samma

förslaget till ändring konsumentkreditlagen. Behovetav av en
referensränteregel här minst lika vid leasingär mellanstort som
näringsidkare. Den "skruvning" leasingavgift har förekommitav som
har gällt konsumentavtalen.även

10.3.7 betalningsansvar,Leasetagarens leasegivarens
ansvarsfrihet och leasetagarens vårdplikt

Förslag: skall efterLeasetagaren avlärrmandet stå risken för
vad han åtagit sig betala eller leasegivaren ochatt garantera
skall ha vårdplikt och för objektet hyres-samma ansvar som

i allmänhet. Leasegivaren skall i princip inte ha någottagare
för objektet i förhållande till leasetagaren. Dessa regleransvar

dispositiva.skall vara

Unidroit-konventionen internationell finansiell leasing föreskriverom
i 8.1 punkt för normalfallet leasetagaren specificerat objek-art. atta,

och valt leverantören förlita sig på leasegivarens sakkun-atttet utan
bedömning,skap och leasegivaren inte för objektet iatt ansvarar

förhållande till leasetagaren inte något följer konventio-annatom av
varmedi övrigt, föreskrifterna leasetagarens rätt motavsesnen om
vid felleasegivaren och leveransdröjsmål i 12. De beskrivnaart.

har kommenterats i avsnittreglerna 9.3.2. Deras innebörd främstär
inteleasegivaren skyldig ställa ersättningsobjekt tilläratt att ett

förfogande, utföra reparation eller skadestånd leasingobjektetutge om
förstörs eller vådahändelse,skadas leasetagaren ellerav en av av
tredje Leasegivaren i denna mening inte heller ansvarig förärman.
objektets lämplighet för behovleasetagarens och för fel eller dröjs-
mål inte beror leasegivarens handling eller underlåten-som egen
het.

Visst samband med dessa regler har bestämmelserna i konventio-
leasetagarenHär skall tillbörlig vårdsägsart. att tanens om

objektet, nyttja det skäligt och hålla objektet i skicksätt samma
vid avlärrmandet med beaktande rimlig förslitning och över-som av

enskomna ändringar. Slutligen skall leasetagaren vid avtalets slut
objektet till leasegivaren iåterlämna skick.angett

angivna reglerna i konventionen kodiñerar i vissDe utsträckning
leasingvillkors reglering. Särskilt reglerna leasegivarensgängse om
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finansiellför avtalstypen och särskiljeransvarsfrihet centralaär
innebördenhyresavtal i allmänhet. Denleasing från närmare av

svenska förhållanden dock framståkan förregeln "ansvar" somom
uttryckligt besked i vilken utsträckningRegeln intenågot oklar. ger

i den meningen han skyldigstår risken för objektet ärleasetagaren att
eller skadas.objektet förstörs Intesina åtagandenfullgöra näratt

strikt eller culpa-leasetagaren harframgår klartheller ansvarom
med de aktuella kon-sådant. Ambitionenobjektetför somansvar

varit uttömmande reglera risk-har inteventionsbestämmelserna att
någraleasing slå fast devid finansiellansvarsfrågornaoch attutan av

vanliga hyresavtalet.från detsärskiljer avtalstypenhörnpelare som
till konventionens grundläggandemotsvarighetJag att enanser

in i denansvarsfrihet för objektet börleasegivarensregel tasom
i lagen klargöras leasetagarensbörsvenska lagen. Härutöver att

eller skadasobjektet förstörsbetalningsåtagande inte faller bort om
Enligt minpå leasegivaren. be-händelse inte berorsomgenom en

inte strikt ansvarigi sådana fall dockbör leasetagarendörrming vara
skyldighetenenligt avtalet, främstövriga åtagandenfullfölja attatt

motsvarande regel vårdbörobjektet. Däremotåterlämna upptas om
vårdplikt denna regeli konventionen. Denåterställandeoch somsom

gälla vid hyresavtal imed vadi enlighetuttrycker bör, antassom
blir ansvarig först haninnefatta leasetagarenallmänhet, att omanses

därmed inte kan återställa objek-vårdplikten ochvårdslöst åsidosätter
börculpaansvarskick. Leasetagarensi godtagbart etttet vara pre-

inte förmår visahanleasetagarensumtionsansvar, dvs. ansvarar om
våda. Eftersomobjektet skadatsvårdslösinte varithan utanatt av

betalningsskyldig för deföreslås striktsamtidigtleasetagaren vara
eller enligt leasing-sig erläggahan åtagitbelopp garanteraattsom

strikt förinte haromständigheten leasetagarenfåravtalet, att ansvar
objektets faktiskaundantagsfall dåendast i debetydelseobjektet

återståendeöverstiger värdetolyckshändelsenvid tiden förvärde av
på objektet.värdeleasetagarenleasingavgifter plus garanteratett av

kalkyleratförsåledes striktharLeasetagaren ett garanteratansvar
sådan reglering harfaktiska restvärdet. Eninte för detrestvärde men

från leasingavtaleti lag utgårföljdriktig ärjag attansett en somvara
framhållits ligger grund-tidigarehyresavtal. Somform enaven

köpeavtal ellerhyresavtal ochskillnad mellanläggande pant-ettett
harsäljaren eller panthavarentill skillnad frånuthyrarenavtal i att

gäller normaltvid avtalets slut. Dettaobjektets övervärdetillrätt
därför, liksomleasegivaren börfinansiell leasing ochvid ut-även

högre vaddetta värde där detallmänhet, stå risken föri är änhyrare
ansvarsfrihetLeasegivarenssig för.har åtagitleasetagaren att svara

inte kan krävasidan leasetagareninnebär å andraför objektet att
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leasegivaren skadestånd då objektet skadas eller förstörs av en
händelse inte beror på leasegivaren.som

Den föreslagna regleringen för objektets restvärdeansvaretav
ligger i linje med regleringen i amerikanska UCC. Enligt § 2A-532
UCC har leasegivaren till full ersättning för förlusträtt eller skada på
leasegivarens till objektets restvärde endast förlustenrätt ellerom
skadan beror på leasetagarens försummelse.

Reglerna leasetagarens strikta betalningsansvar, lease-om om
givarens ansvarsfrihet och leasetagarens vårdplikt har intagits iom
10, respektive leasinglagen.ll 13 §§

Bestämmelsen strikt betalningsansvar 10 § har utformats medom
12 § köplagen förebild. Det bör framhållas bestämmelsenattsom
inte reglerar eller något huruvida leasingavtalet förfallersäger tillom
avräkning eller består vid förstörelse eller totalskada på objektet. Det
erinras endast leasegivarens fordran inte faller bort. Manattom
kunde tänka sig leasetagarens betalningsansvar i sådana fallatt ut-
tryckligen förutsatte han fick tillgodogöra sig utfallande försäk-att
ringsersättning. så fall skulleI emellertid försäkringspliktenäven och
anknytande försäkringsfrågor behöva regleras, vilket inte sigter
motiverat. nöjerJag mig med den allmänna betalningsansvarsregeln

frånoch utgår avtalsvillkor leasegivaren till båderättatt ett som ger
resterande avgifter eventuellt plus restvärde och utfallan-garanterat
de försäkringsersättning oskäligt enligt 36 § avtalslagen.är

föreslagnaDen bestämmelsen leasetagarens betalningsansvarom
inte falletomfattar objektet förstörs eller skadas hos leverantörenatt

redan före avlärrmandet. Leasetagaren bör i detta fall inte striktvara
betalningsskyldig enligt dispositiv rätt.

bestämmelsen leasegivarensI ansvarsfrihet 11 § har markeratsom
frihet begränsas de föreslagnadenna reglerna leasetagarensatt av om

till påföljder leasegivaren vid fel och leveransdröjsmålrätt mot
15 §. Liksom enligt Unidroit-konventionen innebär det samman-

främst inteleasegivaren skyldig ställa ersättnings-ärtaget att att ett
objekt till förfogande, skada eller skadeståndutgereparera om varan
skadas eller våda,förstörs leasetagaren eller tredjeav av av man.
Uthyrares för casusskador skall alltså inte gälla. Som nämntsansvar

innebär ansvarsfriheten för leasegivaren vidare inte lease-attovan
i utsträckning följer det culpa-äntagaren ansvarar annan som av

innefattas i den föreslagna regeln várdplikt i 13 §ansvar som om
leasinglagen.

undantag frånDet leasegivarens ansvarsfrihet konventionensom
föreskriver, för det fall leasegivaren blandat sig i valet leveran-att av

eller specifikationen intehar upptagits i den svenskatör av varan,
lagen. Leasetagarens val leverantör har inte medtagits ettav som
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och bör§ leasinglagenleasing i 2finansielldefinitionenimoment av
ansvarsfrihet. 2 §Ileasegivarensavgörande förhellerinte angesvara

själv tillhanda-specificerat ellerväljer,inteleasegivarendäremot att
inte före-finansiell leasinginnebärleasingobjektet, vilkethåller att

inte tillämplig,blir därmed§objektet. 11leasegivaren valtligger om
leasegivarenSkullesärskilt undantag.behovsaknasvarför det ettav

i förpremissema 2 §börsig frånfriskrivafallsådanti ett ansvar
oskälighetsbedöm-betydelse vid§ fåenligt llansvarsfriheten stor

avtalslagen.§enligt 36friskrivningenning av
vårdplikt 13 §leasetagarensbestämmelsenföreslagnaDen om

Regle-Unidroit-konventionens 9.ordagrant art.nästanmotsvarar
principer och byggerhyresrättsligaför allmännauttryckringen ger

skick dels förhålls iobjektetintresseharleasegivarenpå attatt av
ford-leasegivarenssäkerhet förvärdesittskall bevaradetatt som
skallövervärdeeventuellttillleasegivarensdels för rättringar, ettatt

innehållet i leasetagarensmotiverarintressetskyddas. Det attsenare
i enlighetoch intei allmänhethyresavtalvidbestämsvårdplikt som

bestämmel-hållnamycket allmäntDenvårdreglermed pant.avom
förhållanden iavvikandebeaktasidanå andra attutrymmegersen

övervärde.tillleasetagaren rättavtal ettgersom
ochavsnitt 10, 11i dettabehandlatsharbestämmelserDe som

fram-dispositiva. Dettaalla delarföreslås ileasinglagen§§13 vara
leasinglagen.i §huvudregeln 4går av

rättsliga felförLeasegivarens10.3.8 ansvar

sinutövningen störsi rättleasetagarenOmFörslag: avav
skall leasetagarentill objektet,har bättre moträttnågon som

köp-påföljdergällande dehaleasegivaren görarätt att som
rättsligtpåföljder vidtillför köparensföreskriver rättlagen

pågrundasden bättreinte rättengäller dockfel. Detta enom
Med bättre rättleasetagaren.underlåtenhetelleråtgärd av

sannolikadet finnsbättrepåståendejämställs rättett omom
påståendet.skäl för

huvudförpliktelser lease-leasegivarensleasingfinansiell motärVid
objektetanskaffningleasetagarensfinansieradels att avtagaren

låta lease-delstill leverantören,köpeskillingen attbetalaattgenom
Leasegivarensleasingtiden.undernyttja objektetostört an-tagaren

Unidroit-kon-ireglerasförpliktelsennegativadenför senare,svar
förhållandensvenskaiReglerna8.2-4.ventionens motsvararart.
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för rättsligt felregler och i korthetnärmast attom ansvar anger
leasegivaren eller för leasetagarens besittninggaranterar attansvarar
inte kommer någon har eller gällande bättrestöras gör rättatt av som

dettill objektet, konkurrerande anspråket inte beror på lease-om
handling underlåtenhet.eller Reglerna tvingande påärtagarens egen

så leasegivaren inte kan friskriva sig från försätt stör-att ansvar
beror på hans uppsåtliga ellerningar vårdslösa hand-eget grovtsom

tillämpligalande eller underlåtenhet. Om den lagen innehåller tving-
ande regler för leasegivaren, skall dessaän strängareom ansvar

för konventionensregler tillämpas i stället se avsnitt 9.3.2närmare
ovan.

Frågan upplåtarens vid ursprungliga och efterföljandeom ansvar
fel inte oväsentlig vid finansiell leasing.rättsliga Detta gällerär

i vanliga situationen leasegivaren ikanske särskilt den elleratt ett
överlåter eller leasingobjektet och sina rättigheterflera led pantsätter

leasegivare, varvid konkurrerande anspråk leasingobjektetmotsom
Ävenkan uppkomma till skada för leasetagaren. förhållan-inte sällan

leasinglagen föreslås regler sakrättsligtdet i skydd fördet att om
leasingavtal, innefattande regler företrädet mellan leasingrättenom

frågan för rättsligtoch konkurrerande sakrätter, gör att ansvaretom
fel får ökat intresse.

utgångspunkten leasegivarenLiksom i konventionen bör iattvara
fel. förhållandenför sig för rättsligt För svenska detoch svarar synes

mindre lämpligt formulera regeldock att utan attvara en om ansvar
påföljder fåranvisa vilka leasetagaren gällandegöra närsom ansvar

framgåföreligger. bör vad reellt innebär. sådanDet Enansvaret sett
används i 41 § köplagen, för köparens till påföljdermodell rättsom

vid rättsligt fel hänvisar till flertalet lagssäljarenmot av samma
påföljder vid faktiskt fel. köparens tillregler För skadeståndrättom

finns särskildrättsligt fel förelåg vid köpet regelvid en som gersom
i god felettill för all skada hanköparen ersättningrätt troom var om

§ andra stycket.41
används i köplagen kan inte användaslagstiftningsteknikDen som

leasetagarens till påfölj-den föreslagna leasinglagen, eftersomi rätt
fel inskränkt till relativtleasegivaren vid faktiskt begrän-der ärmot

invändningskaraktär § leasing-sade befogenheter främst se 15av
gällande köprättsligastället leasetagarenlagen. I rätt göraattges

14 § leasinglagen. När det gällerfelpâföljder leverantören semot
fel leasegivaren emellertid på motsvaranderättsligt bör sättsvara

leasegivarens skyldighet låta lease-säljare. Härför talar attattensom
enda väsentliga förpliktelsenyttja objektet hansärostörttagaren
ekonomiskt och funktionelltleasingtiden, finansiell leasingunder att

och det saknas anledning före-avbetalningsköpetligger nära att att
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leasegivare det gäller förnågot förskriva änannat ansvar som av-
betalningssäljare.

i leasinglagen intagits regelbakgrund har 12 §Mot denna en som
ansvarsgrunder i Unidroit-konventionenprincipi somanger samma

gällande motsvarande påföljderoch leasetagaren rätt göraattgersom
Liksom i§ köplagen föreskriver. köplagenleasegivaren 41mot som

med innehavet sådanpåstående bättre sakrättjämställs rättett avom
Hänvisningen tillsannolika skäl för påståendet. 41 §det finnsom

reklamationlags bestämmelser i 32 §medför dennaköplagen att om
iavhjälpande och omleverans 34-36 §§,stycket och 33första om

skadestånd i 40 § ochoch hävning i 37-39 §§,prisavdrag omom
innehålla betalning i 42 § skallstycket§ andra41 rättsamt attom

motsvarande tillämpning.äga
objektet "störs" innefattar dels det intetillAtt leasetagarens rätt att

med den bättre äganderätt,objektet skall belastatavtalatär att vara
sakrätt visar sigleasingrätt ellerretentionsrätt,panträtt, annan som

eller påståendedels tredjeleasetagaren,gälla rättattmot mans om
sina rättigheter lease-inte kaninnebär leasetagaren utövarätt att som

honom. Om tredjeleasingavtalet medgerdet sätttagare mansom
företräde framför leasing-i objektet harhar panträttt.ex. somen

leasingtiden inteunderleasinglagenjfr 25 § panträttenrätten men
någondet inte frågahinder för leasetagaren,medför något är om

däremotregeln. Vidtar panthavarenenligt den föreslagnastörning
anspråk det störning häriåtgärder för ärpantenatt ta som avses.en

möjlighetengår mistestörning leasetagarenMedför attatt omen
inte leasinglagens regel tillämpasköpoptionsrätt börutnyttja utanen

analogt.§ köplagen41
den föreslagna regelnköplagens regel börPå motsvarande sätt som

efter objektet har avläm-kränksleasetagarenstillämpas när rätt att
förhindras därför tredjeavlänmandeleverantörensOm attnats. man

dragitsobjektetssin till objektet,gjort gällande rätt attt.ex. genom
dröjsmål medi stället reglerkonkurs, börin i leverantörens om

förhållande till leasegivaren jfranalogt iavlärrmandet tillämpas
142.1988/89:76 s.prop.

särskildUnidroit-konventioneninnehållerSom nämnts enovan
förfriskrivning frånleasegivarensföreskrift innebär, att ansvarsom

anspråk beror påkonkurrerandeogiltig tredjerättsligt fel är mansom
underlåtenhethandling ellereller vårdslösuppsåtlig grovt aven

i svenska lagen.regel har inte intagits denleasegivaren. Denna
i svenskleasegivare ellerprinciper kanEnligt allmänna partannanen

fall 1975/från i sådana sefriskriva siginterätt t.ex. prop.ansvar
finansiellrättsliga fel vidinte det för justJag76:81 144. attansers.

dis-Enligt den föreslagnaanledning lagfästa detta.leasing finns att
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leasegivaren oberoendeleasinglageni 12 §positiva regeln ansvarar
friskrivningar från vidGiltigheten leasegivaresvållande. ansvaravav

fall enligtfrån fall till 36 §inte får bedömasvållande är grovtsom
avtalslagen.

trepartsförhållandetRegler för10.3.9

för särskildaUnidroit-konventionens regler detFörslag: tre-
sakliga änd-finansiell leasing intaspartsförhållandet vid utan

konventionen dis-Reglerna liksom ileasinglagen.ringar i är
positiva.

leasing innehållerinternationell finansiellUnidroit-konventionen om
vissa centrala frågor i detbestämmelserdispositiva10-12i art. om

finansiell leasing.kännetecknande förtrepartsförhållande ärsom
dröjsmålfel i objektet ochallt betydelse vidhar framförReglerna

avlämnandet.med
gällande köprätts-särskildleasetagaren10 rätt göraArt. attenger

leasegivaren och leverantörenleveransavtalet mellanenligtkravliga
hade köpt objektetleasetagarenleverantörendirekt mot avomsom

ändringarleasegivarens och leverantörensinnebär11denne. Art. att
rättig-sådana leasetagarensleveransavtalet inte påverkarivillkorav
detpå leveransavtalet,konventionen grundasenligt ärheter omsom

godkänt. 12leasetagaren tidigare har Art.villkorfråga angersomom
leasegivaren vidfår gällandeleasetagarenpåföljderde göra motsom

i huvudsakRegleringen innebärdröjsmål med avlänmandet.fel och
elleravvisa objektetleasegivaren harleasetagaren rätt attmotatt

mellanutsträckning leveransavtaletframtiden i denföravtalethäva
lease-medgett honom dettahadeoch leverantörenleasegivaren om

leveransavtaletsleasegivaren påhade köpt objektettagaren av
dess feletleasingavgiftema tillfår hålla innevillkor. Leasetagaren

inteå sin sidaLeasegivaren har rätteller dröjsmålet är rättat. men
hävning leasingavtalet kan lease-Vidvidta rättelse.skyldighet att av

i förskott, med skäligerlagtåterkräva belopp hantagaren av-som
haft objektet.kan haleasetagarenräkning för den nytta avsom

gällande någraleasegivarenintehar göraLeasetagaren rätt att mot
orsakatinte leasegivaren harde nämndapåföljderandra än omnu

leasegivareninte krävaSåledes har leasetagarenavtalsbrottet. rätt att
ochavhjälpande fel, omleveranssåsompositiva prestationerpå av

hävning honom inte hellerskadestånd. Leasetagarens rätt attger
i förskott för tidensådan hanbetalningåterkräva än utgettsomannan
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konventionenskan 12hävningen. Sammantagetefter sägas att art.
dröjsmål defensivt gällandevid fel ochleasetagaren görarätt attger

enligt leveransavtalet kan åberopaleasegivareninvändningarde som
Konstruktionen leasetagaren fårleverantören.och återföra på attmot

gällt han köpt objektetvissa rättighetergällandegöra om avsom
får gällande dessaleasetagareninnebär dockleasegivaren göraatt

inte faktiskt kan få motsvarandeleasegivarenrättigheter även rentom
idärför denne konkurs.leverantören,uppfyllda ärkrav attt.ex.av

får stå viss riskleasegivareninnebär därmed ävenRegleringen att
obestånd.för leverantörens

hänvisaskonventionens trepartsreglerdiskussionFör närmare av
i avsnitt 9.3.2till kommentarerna ovan.

viktiga trepartsproblemenregler för dekonventionensJag attanser
och skickligt utformade. Deleasing väl avvägdafinansiellvid är

kanske framståvid första anblicklösningarna kantekniska somen
påseendevidkomplicerade, närmaremen

enkla och ändamålsenligarelativtkonventionen tvärtom gesynes
komplicerade. Konventionensharlösningar på problem ansettssom

föreslagna leasinglagentagits in i denföljaktligenregler har utan att
företagits, 14-16 §§. Vissai sak harändringarnågra nämnvärda se

leasetagarenssärskilt i reglernadock gjorts, rättförenklingar har om
leasegivaren.till påföljder mot

leverantörenrättLeasetagarens mot

enligt leveransavtaletskyldigheterFörslag: Leverantörens
lease-förmån för leasetagarengälla tillskall även som om

överlåtitsobjektet hadeleveransavtalet ochvarit iparttagaren
inte hävafår docktill leasetagaren. Leasetagarendirekt

Regleringensamtycke.leasegivarensleveransavtalet utan
skadestånd leveran-krävaleasetagaren kaninnebär bl.a. att av

leasingobjek-anledning fel imedför sin förlusttören avegen
avlämnandet.dröjsmål medellertet

intagits i 14ändringar §harUnidroit-konventionens 10 utanart.
leasinglagen.

leasegivarenleveransavtalet medenligtskyldigheterLeverantörens
denne varit ileasetagarensåledes gällaskall partäven mot omsom

direkt till honom. Mot-överlåtitsobjektet hadeleveransavtalet och
amerikanska UCC § 2A-finns bl.a. itill denna regelsvarigheter

avsnittleasinglagen seportugisiskaiavsnitt 8.2.3 och den209, se
Även nöjaktigtleasingtransaktioner på sättmångai8.5.2. om man
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avtalsmässig koppling mellan leveran-problemet med bristandelöser
lagregel kon-trepartsleasing, böroch vidleasetagarentören en som

avtalsregleringar frågan ochunderlättasådan relationstruerar aven
leverantören i fall därverkligtillse leasetagaren rätt motatt ges en

ensidiga beslutanderätttill leasegivarensutlämnadhan är omannars
leveran-få leasegivarensskallhuruvida leasetagaren rättutöva mot

regeln skall fmgerasden föreslagnaileasetagarenGenomtören. att
problemetlöses vidare medleverantören,objektet direktköptha av

överlåtelsemodeller domine-fullmakts- ochi deleasetagarenatt som
för sinersättningtorde kunna krävaavtalspraxis intei utanrat egen

leasinglagenEftersom i 14 §förlust.för leasegivarensendast man
leverantören härledsobjektetköptlåtsas leasetagarenskall att av

självständigleasegivarenfråninte utgörleasetagarens rätt utan en
framgårsin förlustkan åberopaleasetagarenbefogenhet. Att egen

stycket, enligt vilketförtydligande i § första14indirektäven ettav
förleasegivaren och leasetagarenbådeinteleverantören motsvarar

enligt konventionen,härav liksomInnebördenskada. är, attsamma
leasingparternaersättning till bådabetalabehöverinteleverantören

Är bådeolika förluster fårdäremot frågadetförlust.för omsamma
vidleverantörenkräva ersättningoch leasetagarenleasegivaren av

avtalsbrott.samma
leasinglagenföreslagna regeln i 14 §enligt denLeasetagarens rätt

medföra lease-vilket tordeleveransavtalet,alltså tillanknyter att
rättigheter leverantören. Iharleasegivarenoch mottagaren samma

särskilda villkor blirinnehåller någraleveransavtalet intemånden
leverantören. Fram-skall tillämpasköplagenireglernadet motsom

fel ivid dröjsmål och 22-påföljderreglernagäller detalltför om
44 §§.

regel leasetagarenseller leasinglagenskonventionensVarken om
för-inbördesoch leasetagarensleasegivarensberördirektkravsrätt

14 §leverantören. Isinhållande då leasetagaren rättutövar mot
regel klargörintagitshar dockleasinglagenandra stycket attsomen

harleasetagareninnebärstycket inte rättdirektkravsregeln i första att
dennaleasegivaren. Genomsamtyckeleveransavtalethäva utanatt av

hävningsförklaringhaefterleasetagarenregel förebyggs avgettattatt
denne leas-direkt tillobjektetåterlämnartill leverantören utan att

vilket kanleverantören,återfått köpeskillingenförstegivaren varaav
Fördelenpå obestånd.leverantören ärför leasegivarenallvarligt om

leverans- ochregleringleasinglagens ärkonventionens ochmed att
automatiskt§ intelagens 15respektive ärleasingavtalet i 12art.

objektet häverfel ipå grundsammankopplade. När leasetagaren av
objektetköptleasetagarengälltenligt vadleasingavtalet avomsom

leasegivarenåterstår förvillkor,leveransavtalets attleasegivaren
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Ärskall leveransavtalethan häva eller ej. leverantörenavgöra iom
konkurs hävning meningslös, varvid leasegivaren i stället kanär en
kvarstå vid köpet och försäljning sig betald det fel-göragenom ur
aktiga objektet.

skall leasinglagen, liksomNoteras 14 § konventionens 10,att art.
dispositiv. innebär leasetagaren förvägDetta i kan avstå frånär att

direktkravsrätten leverantören med giltig verkan. kanDäremotmot
och leasegivareninte leverantören avtal sinsemellan berövagenom

eftersom tvåleasetagaren hans inte kan avtala borträtt, parter en
tredje Som framhållits redan i avsnitt 10.1 bör det normalträtt.parts
inte finnas någon anledning för sig leasegivaren eller leveran-vare

försöka avtala bort eftersom14 bestämmelsens funktion itören att
första hand hjälpa uppnå det resultat de självaär parternaatt att som
brukar eftersträva avtalsvillkoren. Skulle fullt14 § likagenom av-
talas bort, kan giltigheten detta avtal givetvis enligt 36 §prövasav
avtalslagen. Därvid bör beaktas leasetagarens direktkravsrättatt
enligt leasinglagen väsentligt förutsättning för såväl14 § lease-är en

ansvarsfrihet enligtgivarens 11 § leasinglagen de begränsningarsom
påföljderleasetagarens till leasegivaren § leasing-15rätt motav som

innefattar.lagen

påföljdertill leasegivarenLeasetagarens rätt mot

leasingobjektetFörslag: Vid fel i och dröjsmål med avläm-
nandet skall leasetagaren i förhållande till leasegivaren ha rätt

avvisa objektet eller häva avtalet med verkan för framtidenatt
ifall leveransavtalet mellan leasegivaren och leverantören gett

dettahonom till leasetagaren köpt objektet lease-rätt om av
på villkor. får hållagivaren leveransavtalets Leasetagaren inne

leasingavgifterna till dess avtalsbrottet Leasetagarenrättat.är
skall däremot inte kunna kräva leasegivaren avhjälper fel,att

skadestånd.företar omleverans eller Regleringen innebärutger
bl.a. leasegivaren får stå viss risk för leverantörens obe-att
stånd.

Även Unidroit-konventionens 12, behandlar leasetagarensart. som
påföljder leasegivaren vid fel och leveransdröjsmál,till harrätt mot

in i leasinglagen,ändringar i sak tagits 15 Vad reglernautan se
innebär har beskrivits i kommentaren till konventionen avsnitt 9.3.2
och inledningsvis i detta avsnitt 10.3.9., vartill hänvisas.

utredningsarbetetPå särskilt punkt har under i denna del över-en
Övervägandenaavvikelse från konventionen. har gällt delsvägts en
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vilken verkan 15 § leasinglagen bör ha vid leverantörens obestånd,
dels leasetagarens innehållanderätt bör tvingande till hansom vara
förmån. Jag har emellertid funnit konventionens lösningar också iatt

delardessa bör ändringar. Leasegivarenövertas bör såledesutan
enligt § leasinglagen15 stå viss risk för leverantörens obestånd, men

skall möjligtdet träffa avtal riskfördelning.attvara om en annan
Följande överväganden ligger bakom slutsatserna.

Reglerna i 15 § konventionens 12 imotsvarar sagt art.som som
sin helhet dispositiv. riskfördelningDen bestämmelsenär med-som
för vid leverantörens obestånd också vad enligt tyskmotsvarar som

Ävenrättspraxis i princip tvingande i Frankrikeutgör gällerrätt.
enligt rättspraxis motsvarande regel, effekten denna kan ien men av
viss utsträckning upphävas avtal leasetagaren skallattgenom om

leasegivaren förkompensera den del utgiven köpeskillingav som
leasegivaren förlorar vid leverantörens obestånd. Rätten först tillsatt
vidare och sedan definitivt hävning för framtiden stoppagenom- -
avgiftsbetalningen sådan till leasegivaren lär dock inte kunnasom
avtalas bort. I USA gäller enligt UCC § 2A-407 leasetagarensatt
betalningsskyldighet strikt efter han lämnat giltigtär leverans-att ett
godkännande.

Konventionens och leasinglagens effekter alltså särskilt viktigaär
fel upptäcks efter avtalet igång och leverantören visarnär sigatt satts

obestånd. Leasetagarens krav på avhjälpande fel,vara av om-
då ofta värdelösaleverans, 15 § leasinglagenär lease-etc. men ger

i fall innehålla leasingavgifterna.rätt Skulle lease-att varttagaren
vända sig leasegivaren med sitt krav på avhjälpande,mottagaren

gäller enligt 15 § leasegivaren inte skyldig efterkommaäratt att
intekravet. Om leasegivaren heller utnyttjar sin vidta rättelse,rätt att

enligtfår leasetagaren 15 § häva leasingavtalet för framtiden om
leveransavtalet medger ihävningsrätt motsvarande läge. Efter häv-
ningen skall leasegivaren återlämna leasetagarens eventuella förskott
med avdrag för leasetagarens objektet leasetagarennytta mot attav
återlämnar objektet. Leasegivaren kan sedan häva leveransavtalet,
kräva leverantören på återbetalning köpeskillingen och skadestånd.av
Vid leverantörens konkurs dessa krav dock normalt värdelösa.är
Leasegivaren kan då i stället söka begränsa sin förlust attgenom

sälja det felaktiga objektet. Leasegivaren har enligt §15t.ex.
leasinglagen inte kräva ersättning leasetagaren för sinrätt att av

Åförlust. andra sidan tillhar inte leasetagaren ersättningrätt av
leasegivaren för sina förluster på grund avtalsbrottet. Leasetagarenav
får liksom leasegivaren sittgällande ersättningskrav i leveran-göra

konkurs med § leasinglagen.stöd 14törens av
avviker frånDen beskrivna regleringen svenska Standardavtal för
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leasegivaren friskriva sig intefinansiell leasing. dessa brukar baraI
insolvensrisker. möjlig-objektsrisker Leasetagarensfrån ävenutan

på avtalsbrott normalt avskurnasjälvständigtheter äratt reagera
leveransen och leasegivaren betalat leve-godkäntsedan leasetagaren

gällande påföljdermedges dock iLeasetagaren görarättrantören. att
leasegivaren har motsvarande leveran-utsträckningden rätt motsom

få bättre leasegivarenaldrig kanvarvid leasetagaren rätttören, mot
faktiskt får leverantören.vad denneän ut av

avtalsreglering i huvudsakanföras för angivnaskäl kanDe ärsom
följande.

har valt leverantören.leasetagarenA1 Det är som
finansiär och följer bara leasetagarensLeasegivaren endastA2 är

i valet leverantör.instruktioner av
ställningLeasingavtalens reglering inte leasetagarenA3 sämreger

medel lånatshade köpt objektet med igällt hanän somomsom
Även för obeståndfår han stå risken leverantörensi detta fallbank.

in.banken kan drasattutan
för leverantörens obeståndleasegivaren skall stå riskenOmA4

drabbar alla leasetagare.höjning prisnivåndet tillleder somaven

föreslagna leasinglagens regle-Unidroit-konventionens och denFör
ring talar:

leveransavtalet. leasarinte i LeasetagarenBl Leasetagaren är part
Leasetagaren harleasegivaren och inte leverantören.objektet avav

objektet leverantören.heller köptinte av
i transaktionenoch deltarLeasegivarenB2 är ägare partsom

tilloch leasa dettaobjektet leverantörenköpa utatt avgenom
lånarleasegivaren från bankskiljerleasetagaren. Detta uten som

till köp.pengar
visserligen ofta kännedomsaknarB3 Leasegivaren närmare om

leasegivaren har professionellenskilde leverantören,den sommen
kredit- och obeständs-kapacitet kalkylerafinansiär förmåga och att

för detta alla leasetagare.riskpremienoch distribuerarisker
kan drabbaobestånd oberäknelig ochRisken för leverantörens är

därför bereddatordeFlertalet leasetagarealla leasetagare. attvara
skydd enstakaprishöjning för få visstmindre motattacceptera en

särskilt bakgrundderas existens,riskerarförluster motstora som
ofta direkt beroendeintjänandeförrnåga ärleasetagarensatt avav
transaktioner drabbasfåtalEftersom det baraobjektet. är ett som

leasetagare bliriskpremie alladenobestånd bör tas utsom avav
till Unidroit-konventio-f och 165jfr Volume I 226liten s.s.

nen.
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B4 Om leasetagaren skulle ellerleasat avbetalningsköpt objektet
direkt från leverantören, sedan överlåtit sin till finan-rättsom en
siär, hade leasetagaren enligt gällande dispositiv kunnaträtt göra

invändningar finansiären leverantören medmot motsamma som
skuldebrevslagen.stöd 27 § Leasetagaren hade ñnansiärenmotav

således kunnat innehållaavvisa objektet, avgiftsbetalningen och
efter hävning innehålla objektet till dess utgivna förskott återlärn-

Förskott hade också defensivt kunnat kvittas lease-nats. mot
givarens ersättning för tidkrav leasetagaren kunnat nyttjasom
objektet. hade leasetagaren inteDäremot kunnat kräva avhjälpande,
skadestånd och offensivt prisavdrag. Allt detta ligger mycket nära
regleringen leasinglagen.15 §

Särskilt B3 tala för i fall leasetagarensargument att vartovan synes
innehållanderätt bör tvingande till leasetagarens förmån. Denvara
svenska departementsdelegationen vid Ottawa-konferensen framhöll

innehållanderätten oftasärskilt helt avgörande för leasetagarenäratt
har företrädare förvid fel. Detsamma småföretagen framhållit under

småföretagareutredningsarbetet. Tvingas betala leasingavgifteratten
under sådan tid objektet inte kan användas, riskerar rörelsensom
snabbt gå Att leasetagaren sedermera eventuellt kan fåöveratt styr.

dåvia 36 avtalslagen praktiskt§ värde.ärrätt utan
ändåJag har redan för hela 15 §nämnts görastannat attsom

dispositiv. Skälet härför framförleasinglagen allt lagen inteär äratt
begränsad till fall där leasetagaren småföretagare, lagen gällerär utan

mellan jämbördiga bör i kommersiella förhållandenockså Detparter.
kunna anföras starka skäl för införa tvingande generellregler medatt

skäl har jag interäckvidd. Sådana föreligga i detta fall.ansett
Utredningen har skissat olika tänkbara lösningar avgränsatsom

små affärertvingande innehållanderätt till och/eller till avtal dären
ställning.leasetagaren har uppenbart underlägsen Detta kan ske påen

mängd olika det torde intill omöjligtsätt näst att ut-varaen men
inte leder tröskeleffek-forma sådan regel så den till oönskadeatten

och liknande. hela börJag har i detta läge 15 §ansett attter vara
dispositiv. Enligt min bedömning bör emellertid skäl för jämkning
enligt 36 avtalslagen inte sällan föreligga beträffande avtalsvillkor§

särskilt i småföretagarrelationer avviker från riskfördelningensom
enligt oskäliga verkningar uppkommer15 § så i det enskildaatt

fall då leasetagarenfallet. Detta gäller inte minst i inte haft någon
möjlighet påverka innehållet i avtalet och villkoret vid föreliggan-att

omständigheter skulle slå orimligt hårtde leasetagaren. I leasing-mot
jämbördiga bliravtal mellan läget Avtalade avvikel-parter ett annat.

från torde då endast undantagsvis kunna åsidosättas.15 §ser
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leveransavtaletändringar iobundenhetLeasetagarens av

obun-leasetagarensbestämmelseUnidroit-konventionensOckså om
villkor iändringaroch leverantörensleasegivarensdenhet avav
leasing-intagits iändringarsakligahar11,leveransavtalet art. utan

med leasetagarenBestämmelsen hänger att16lagen, sammanse
början skalltransaktionensvidleasinglageni 2 §definitionenenligt

be-leveransavtaleti ärde villkorgodkännatillfälle avatt somges
rättigheterfrämst leasetagarensvarmedför hanstydelse rätt, avses

väsentligt grundasi alltvilkaleasinglagen,§§och 15enligt 14
strid med 16 §ändras ileveransavtaletVerkanleveransavtalet. attav

ändringengällde förevillkordeåberopakanleasetagarenär somatt
och §§.14 15tillämpningvid av

vid leasetagarenspåföljdertillLeasegivarens rättlO.3.10

avtalsbrott

krävaleasegivarenfåravtalsbrottVid leasetagarensFörslag:
belopp.obetaldaförekommande falloch i räntafullgörelse
under-leasegivarenochväsentligt,avtalsbrottetOm är genom

vidta rättelse,möjlighetskäligleasetagaren atträttelse gett en
förtids-krävaförbehåll antingenstödmedleasegivarenfår av

hävaleasingavgifter ellerframtidavärdetbetalning avav
skadestånd medoch krävaleasingobjektetåterkrävaavtalet,

tillinteharLeasegivaren rättkontraktsintresset.positivadet
åtgärderskäligavidtagitintehanskador attersättning för som

Leasegivarendispositiv.huvudsakiRegleringenbegränsa. är
förbehållgällandeintehävning dockefter göra ettfår om

skadestándsklausul inteskallförtidsbetalning. Dessutom en
väsentligtersättning över-medfördengiltig somenomvara

alltiReglernakontraktsintresset.positivadet motsvararstiger
Unidroit-konventionen.iföreskrifterväsentligt

lease-föreskrifter13iinnehållerUnidroit-konventionen art. om
sida.från leasetagarensavtalsbrottvidpåföljdertillgivarens rätt

huvudsakligaDerasavsnitt 9.3.2ihar kommenteratsReglerna ovan.
avtalsbrottleasetagarensvid varjeleasegivareninnebörd är att

jämteleasingavgifter räntaobetaldaförfallnainkrävafår"default"
Är leasegivarenharochväsentligt,avtalsbrottetskadestånd.och

vidtamöjlighetrimligleasetagaren attunderrättelse gett enengenom
förbehållstödmedantingenleasegivaren dessutomfårrättelse, av

avtaleteller hävaleasingavgifterframtidaförtidsbetalningkräva av
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leasingobjektetmed verkan för framtiden, återkräva och kräva skade-
stånd med positiva kontraktsintresset. Leasegivaren har därviddet

till ersättning för skador han inte vidtagit alla rimligainte rätt som
angivna dispositivaåtgärder för begränsa. De reglerna iäratt utom

efter inte får gällande förbehålldet leasegivaren hävning göra ettatt
skadestånds- eller vitesklausulförtidsbetalning inte ärsamt attom en

leder till ersättning väsentligt överstiger detgiltig den somom en
kontraktsintresset. Konventionens 13 konkretiserar intepositiva art.

kan reglerna i principvilka leasetagarens avtalsbrott ärutanvara,
i alla situationer där leasetagaren inte uppfyller sina för-tillämpliga

första hand blir det frågapliktelser enligt leasingavtalet. I dröjs-om
leasingavgift andra belopp, bristandemed betalning och vårdmål av

och otillåtet förfogande objektet.objektet överav
ägnade tillämpasde beskrivna reglerna välJag är ävenatt attanser

leasingtransaktioner. Regler dem harpå svenska motsvararsom
intagits i § leasinglagen. Som påpekats i avsnitt 9.3.2följaktligen 17

konventionsreglerna väsentligen med vad enligtöverensstämmer som
bli resultatet enligt allmänna kontraktsrätts-gällande svensk kanrätt

och § avtalslagen. Positiva lagreglerliga principer 36 motsvararsom
dock fastare grund och förutsebarhetkonventionens medför störreen

påföljdsvillkor.skälighetsbedömning leasingavtals Dessutomvid av
fast regler uppgörelse i huvudsak allmän kon-slås klart att om av

och inte avbetalningsköprättslig eller säkerhetsrättsligtraktsrättslig
vid finansiell återkommer tillskall tillämpas leasing. Jagkaraktär

detta nedan.
föreslås leasinglagen tvingande till lease-regler i 17 §De ärsom

tvåförmån på punkter tvingande i konventio-ärtagarens samma som
skadeståndsklausuler leder till ersättningVad gäller som en somnen.

överstiger det positiva kontraktsintresset, skulle det visser-väsentligt
motsvarande principer fick tillämpasligen kunna tillräckligt attvara

Även i denna del dock in-för 36 avtalslagen.inom § synesramen
principerna för bedöm-tala förklargöra rättsläget atttresset attav

till direktgodtagbar avtalsreglering kommerningen vad är enav som
oväsentligt bakgrunduttryck i lagen. kan inteDetta mot attanses av

till oftast ifrågasätta och aktualiseradeskadeståndsklausulerna hör de
föreligger inget vägledandenärvarande härvid finansiell leasing. För

Regeln giltigheten skade-från domstolen.avgörande Högsta om av
tredje stycket leasinglagen.ståndsklausuler återfinns i 17 §

andrahävningsrätt fastslås i §Såvitt gäller leasegivarens 17
krav på väsentlig-avtalsbrott, motsvarandeför allastycket, typer av

omständigheteri övrigt. Vilkainom kontraktsrättengällerhet som
bedömasinte fårväsentligt avtalsbrottkonstituerar utanett angessom

Såvitt gällergäller inom köprätten.motsvarande principerefter som
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betalning såsom i 54 § första stycket köplagen,dröjsmål med bör,
avtalsbrottet sådant, dröjsmåletsbedömningen utgå från t.ex.som

dröjsmålet gäller eller flera bör inteDetlängd, poster, etc.enom
betalningsdröjsmålet väsentlig betydelse för lease-krävas äratt av

1988/89:76 164 f. Utformningen väsentlig-Jfrgivaren. prop. s. av
inte utesluta avtalsbrottets betydelsehetsregeln däremot attattavser

avtalsbrotttillmäts betydelse vid andra jfrför leasegivaren typer av
första stycket köplagenförsta stycket och 39 §§25 samt prop.

väsentlighetenoch 134 Tvärtom bör normalt1988/89:76 104s.
utgångspunkt härifrån.medbedömas

regler leasegivarens vid lease-konventionensInförandet rättomav
medför vidare varken förbehåll förtids-avtalsbrott atttagarens om

får gällande leasetagaren inteeller hävningsrättbetalning göras om
möjlighet avtalsbrottet i den utsträck-skäligförst rättaattgetts en

femte stycket leasinglagen. Dennakan ske, 17 §ning detta sesom
motsvarighet i 8 § avbetalningsköp-harleasetagarens närarätt en

m.fl.mellan näringsidkarelagen
efter åter-uppgörelse skall ske hävning ochBeträffande den som

leasegivaren harförslagettagande innebär nämnts rättatt attsom
kontraktsintresset. skadeståndetdet positivaskadestånd medkräva

återstående leasingavgifter och ihand värdeti förstautgörs avav
leasetagaren lease-fall sådana beloppförekommande garanterarsom
Leasegivaren skyldigofta visst avtalat restvärde.givaren är att

begränsa sin skada, 17 § sjätteskäliga åtgärder förvidta att se
inte uttryckligen i lagen.åtgärder krävsstycket. Vilka angessom

skadebegränsningsplikten innefatta leasegivarenNormalt bör dock att
försäljning ellertäckningstransaktion i formföretar ettav en aven

återtagna objektet. tillgodo-leasingavtal för det Leasetagarennytt
inte före-täckningstransaktionen inbringar eller denräknas vad om-

lämpligtinom rimlig tid ellertagits med sättannarsomsorg, -
Även åtgärder innefattas i skadebe-inbringat. andra kanborde ha

kan krävas blir beroendegränsningsskyldigheten. Vad om-som av
fallet.ständigheterna i det konkreta

reglerna uppgörelse vadbeskrivnaDe motsvarar antassomom
tidigare framhållits ilös sak i allmänhet. Somgälla vid hyra av

innebär detta bl.a. leasetagarenavsnitten 10.3.1 och lO.3.5 att nor-
överskott leasegivaren dennekrävamalt inte har rätt att ut ett omav

visar sig sälja eller leasaoch återtagande kunnaefter hävning ut
fordran. kon-pris leasegivarens Dettatill högreobjektet äränett en

ingetinte leasetagarenleasegivaren ochsekvens annatatt omav
vid avtalsenlig avvecklingobjektets övervärdetillavtalats har rätt av

emellertid under vissaleasinglagen kanleasingförhållandet. Under
har tillfalla avtal där leasetagarenjfr 3 §förutsättningar rättäven
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objektets övervärde vid avtalsenlig avveckling. sådantI fall ingår
objektets inteövervärde i leasegivarens positiva kontraktsintresse:
leasegivaren hade inte kunnat tillgodogöra sig övervärdet lease-om

fullgjort leasingavtalet enligt dess villkor. Ett överskotttagaren som
uppkommit eller borde ha uppkommit leasegivarens täcknings-

därförtransaktion skall tillfalla leasetagaren. Skulle leasingvillkoren
inte medge leasetagaren till överskottet på täckningsaffären irätt ett
sådant avtal, innebär det förverkande kan bli föremål förett som
jämkning enligt 36 § avtalslagen med beaktande främst den dis-av
positiva regleringen i leasinglagen 10 § avbetalningsköp-ävenmen

mellan näringsidkare m.fl.lagen
Vid beräkningen leasegivarens skadeståndsfordran enligt §17av

andra stycket 2 skall leasingavgifterna för den vid hävningen åter-
stående avtalstiden och, i förekommande fall, belopp lease-som

diskonteras till nuvärde. Liksom i gällande rättgaranterartagaren
diskuteras efter vilken diskonteringenkan bör ske. Moträntesats

bakgrund den diskussion förts i anslutning till gällande rättav som
avsnitt 4.4.7, och med beaktande leasingavtalse kan ingåsattav

fast avgift,till såväl rörlig jag emellertid leasegivarenattsom anser
enligt dispositiv bör ha diskontera efter den referensräntarätt rätt att

referenskurs till vilkeneller leasingavgiften enligt 7 § leasinglagen
skall kopplad. Leasegivaren får därvid kompensation för denvara

på återståendeuteblivna räntevinsten avtalstid, oberoende denav
fåförmån det innebär betalt i förtid och leasegivarensävenatt av

förränta influtenmöjlighet ersättning bättre eller för-sämre änatt
räntningen på leasingavtalet. Om leasegivaren däremot diskonterar

referensråntan,efter lägre bör det belopp dåär änsats somen som
erhålls vid tillämpning 17 § tredje stycket ofta ettav anses som
skadestånd väsentligt överstiger det positiva intresset. Undantagsom

dock gällakan leasegivaren kan visa den låga diskonte-t.ex. attom
ringssatsen för skäliga uppläggningskostnadertäcka förär satt att
leasingfinansieringen.

Enligt Unidroit-konventionens 13.1 får leasegivaren förutomart.
kräva skadestånd vidleasetagaren avtalsbrott interänta ävenav som

väsentligt. infördes påDenna stadium vid den kon-är rätt ett sent
ferens där konventionen och blev inte föremål för ingåendeantogs
överväganden. Som framhållits i kommentaren till konventionen
torde sällan fråga skadestånddet kunna bli vid betalningsdröjsmålom

inte definitivt, däremot vid vanvård eller avtalsbrottår annatsom
relaterat till objektet. Enligt vad i avsnitt 10.3.7är angettssom som

skall leasetagaren enligt emellertidleasinglagen endastansvara om
vårdslöst åsidosätter sin vårdplikt och därmed vållar skadahan eller

onormal värdenedgång objektet. leasctagarens culpaansvarDetta
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skadeståndsskyldighet vidmed regelförenligtinte omenvarasynes
bakgrund har regelnväsentligt. häravinte Motavtalsbrott är omsom

in i första stycketinte förts 17 §konventionens 13.1skadestånd i art.
lös sak i allmänhetdet vid hyrakanleasinglagen. Det attnoteras av

dylikt skadeståndinte kan kräva seuthyrarenbrukar t.ex.antas att
ochff, Hellner 186avtalstyper I 54 1SärskildaBengtsson, s.s.

185 f och 212.Millqvist s.
krävaleasegivarenleasinglagenförsta stycket rätt§I 17 attges

avtalsbrott. innebär inteleasetagarens Dettavid varjefullgörelse att
förpliktelsefullgör sinleasetagarenfår krävaleasegivaren attatt

vådahändelse.förstörtsobjektet det haråterlämna när genom en
händelser detför sådanainte utgörleasetagarenEftersom ansvarar

avtalsbrott.återlänmandet inte någotuteblivna

föregripethävningsrätt vidLeasegivarens10.3.11

avtalsbrott

föregripetanteciperatbestämmelsesärskildFörslag: En om
leasetagaren kommerdet står klartinförs. Omavtalsbrott att

leasegivaren haavtalsbrott skallväsentligt rättbegå attettatt
faktum.redan innan avtalsbrottetleasingavtalethäva är ett

hävningenneutraliseramöjlighetfår dockLeasetagaren att
dispositiva.skallsäkerhet. Reglernaställaatt varagenom

leasegivarens vid lease-bestämmelseUnidroit-konventionens rättom
reglernågra särskildainnehåller inteavtalsbrotttagarens om

risken förkanföregripet avtalsbrott. Däremotanteciperat upprepa-
bedömningenbetydelse vidomständighetavtalsbrottde avavvara en

väsentligt.inträffat avtalsbrott ärettom
leasegivaren särskiltvanligtleasingavtal det mycketsvenskaI är att
och skadestånd vidåtertagandesig till hävning,förbehåller rätt

gällandesida. analysenleasetagarens Ianteciperat avtalsbrott av
från skälig-diskuteratsvillkorhar vissa dessai avsnitt 4.4.7rätt av

iutformning kanvillkorensvarvid framkom sättashetssynpunkt, att
måttoftainnefattaravseenden. Villkorenfråga i flera ett stort av

normalt kravleasegivaren, saknarbedömningsrätt förskönsmässig ett
betydligthävningsrätt vidleasegivarenväsentlighet och enger

enligtvad krävsavtalsbrottsannolikhet förgrad änlägre somav
anteciperingsreglermed dejämfört ärSkillnadendispositiv rätt. som

rättsområdennäraliggandelagfästa är stor.
särskilda reglerföreslår jagförhållandenbakgrund dessaMot attav
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införs leasegivarens till hävning vid anteciperat avtalsbrott.rättom
Reglerna har tagits in i 18 § leasinglagen. De dispositiva och harär
utformats i mycket anslutning till 62 § köplagen. sistnämndanära
regels höga krav för hävningsrätt bedömer jag lämplig nivåvara en

vid finansiell leasing. 18 § leasinglagen lyder:även

Står klart leasetagarendet kommer begå väsentligt avtals-att att ett
får leasegivaren häva leasingavtaletbrott, redan innan avtalsbrottet

uppkommit. Hävningen dockhar verkan leasetagarenär utan om
dröjsmål ställer godtagbar säkerhet för sin fullgörelse.utan

Väsentlighetskravet i bestämmelsen Väsentlighetskravet imotsvarar
leasinglagen, "fullgörelse"§ och den17 i andranämnssom me-

fullgörelseningen den anteciperingenär som avser.
föreslagna regeln får betydelse bl.a. vid tillämpningDen deav

föreslagna reglerna angående leasetagarens konkurs, avsnitt 10.4se
nedan.

Överlåtelse rättigheter enligt leasingavtalet10.3.l2 av

Förslag: Leasegivaren får överlåta eller förfogasättannat
sina rättigheter enligt leasingavtalet och sin tillöver rätt

leasingobjektet befrias från sina skyldigheter. Lease-utan att
får huvudregel förfoga sina rättigheter baraövertagaren som

leasegivaren samtycker till det. Saknas befogad anledningom
förfogandeleasetagarens skulle lease-äventyraatt anta att

tillgivarens objektet, skall leasetagaren emellertid harätt rätt
genomföra förfogandet leasegivaren inte sittatt trots att ger

samtycke. Leasetagarens förpliktelser kvarstår inget annatom
leasegivaren.överenskoms med Dessa regler skall dis-vara

positiva mellan Avtalsvillkor begränsar rättenparterna. som
till överlåtelse kan dock inte åberopas vid överlåtelse genom
exekutiv försäljning eller i konkurs, dvs.parts mot parter-en

borgenärer.nas

Unidroit-konventionen i bestämmelse14 överlåtelseart.ger en om
och förfogande rättigheter enligt leasingavtalet.överannat parternas
Bestämmelsen har kommenterats i avsnitt 9.3.2. Den innebär att
leasegivaren får fritt överlåta eller på förfoga sinsätt över rättannat
till objektet och sina rättigheter enligt leasingavtalet att ettmen
sådant förfogande inte medför leasegivaren befrias från sina skyl-att

enligt avtalet. Förfogandet får inte heller ändradigheter leasingav-
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och dess rättsliga behandlingtalets karaktär enligt konventionen.
innefattar leasetagarens skall förbehållasReglerna vid för-rättatt

rättigheter enligt konventionenfoganden och hans inte får försäm-att
förfogafår sina rättigheter enligt leasing-Leasetagaren överras.

endast leasegivaren samtycker till det och förbehållavtalet medom
för tredje rätt.mans

konventionsregler uttrycker i hög grad vad redan följerDessa som
obligationsrättsliga principer.allmänna Eftersom förfogande-av

frågorna vid finansiell leasing har betydelse finner jag det ändåstor
uttryckliga föreskrifter in i den föreslagnamotiverat lagen förtasatt

§ leasinglagen.avtalstypen, 19se
Såvitt gäller leasetagarens förfoganderätt innehåller 19 § andra

stycket viss avvikelse från konventionens reglering. Som isagts
till konventionen kan hävdas intekommentaren det borde finnasatt

gnågot hinder leasetagaren i likhet med leasegivaren får frittmot att
sina rättigheter eftersom leasetagaren ändå kvarstårförfoga iöver

förfogandesina skyldigheter. Ett nyttjanderätten försämrar dockav
kontroll objektet, liksomofta leasetagarens hans intresse för det.över

rättighetsförfogande på leasetagarsidan kan på såEtt medförasätt
förpraktiska nackdelar leasegivaren leasetagaren kvarstår iäven om

sina rättsliga skyldigheter vårda och återställa objektet. Sistnämn-att
lär ha lagts till förda grund konventionens reglering iargument

Vid konventionens tillkomst fleradenna del. dock kritiskastatervar
fritill denna reglering och förordade eller åtminstone viss förfogan-

derätt för leasetagaren. olika länders nationella förekommerI rätt
också regler honom sådan Exempelvis relativträtt.som ger ges

tvingande överlåtelsereglerlångtgående och delvis i amerikanska
främst 2A-303. dispositiva huvudregelnUCC se § Den härär att

förfogandenalla rättigheter i hyres- och leasingavtalöver ärtyper av
giltiga inskränkningar.tillåtna och särskilda För svensk del kanutan

det för nyttjanderätt till fast egendom finns regler i jorda-noteras att
balken nyttjanderättshavare, särskilt i kommersiella för-som ger
hållanden, vissa möjligheter överlåta nyttjanderätten upplåta-att utan

kap.samtycke, 9 31 10 kap. 7 11 kap. 7 § och 12 kap.serens
36 § JB.

Beträffande nationella leasingtransaktioner risken för för-synes
foganden medför leasetagarens leasegivarens kontrollochattsom

objektet försämras något mindre vid gränsöverskridandeöver änvara
leasingaffärer, vilket talar för förfoganderestriktionerna för lease-att

inte utformas lika rigoröst i leasinglagen i konventionen.tagaren som
obligationsrättsliga utgångspunktenallmänna tordeDen attvara

enligt ömsesidigt förpliktande avtal får överlåtasrättigheter inteom
läge härigenom försämras. Därtill bör framhållasmotpartens att en



Förslag näringsidkare 423SOU 1994:120 -

förkan avgörande hansförfoganderätt för leasetagarenviss vara
åtagande leasegivarenfullfölja sittmöjlighet finansiera och motatt

intresse.i leasegivarensdärmed indirekt ligga ocksåoch
möjligheterbör leasetagarensbakgrund det anfördaMot attav

leasingavtalet inte kunna hindrassina rättigheter enligtförfoga över
konkreta skäl det. Fördet inte föreliggerleasegivaren emotomav

förhandsmedgivande till visstleasegivaren inte har lämnatdet fall
alltidbör leasetagaren visserligenförfoganden,eller vissa typer av

inställning förfogandeleasegivarens innanskyldig efterhöraattvara
förfogandet och detleasegivaren det aktuellasigsker. Motsätter

skulle riskera leasegivarens tillanledning dettasaknas rättanta attatt
ändå ha genomföraemellertidbör leasetagarenobjektet, rätt att

förfoganden bör leasetagarensvid leasegivarensförfogandet. Liksom
kvarstå lease-enligt leasingavtaletförpliktelsernaför omansvar

Är överlåtelseförfogandetdet upphör.inte går medgivaren att en
förvärvaren överlåtaren åtarikommakan den motutmynna attatt

leasetagarförpliktelserfullgöra övrigaleasingavgift ochbetalasig att
överlåtaren kvarstår således, ingetleasegivaren,till annatommen

underförstått avtalas, i förhållande till leasegivarenuttryckligen eller
för dessa förpliktelser.ansvarig gäldenärytterstsom

leasegivarensdet befogatbedömningenVid är att anta attav om
för förvärvarenförfogande, bör utsikternariskerasrätt attettgenom

tillmätas betydelse, liksomobjektet avtalsenligtvårdakommer att
för försätts i konkursRisken förvärvarensolvens.förvärvarens att

separationsrätt i kon-leasegivaren kan påräknabeaktasbör även om
ställe ellerdriver verksamhet påOm förvärvaren änkursen. ortannat

måste kan objektets karaktärobjektet därmed flyttas,ochöverlåtaren
fog leasegivarensfinnsdet rätt åventyras.medföra att anta attatt

för-i och för sig lätt flyttbartobjektetgäller ärDetsamma menom
mycket långt frånliggerbruka objektetskallvärvaren ort somen

svåråtkomligtdärmed bliranvåndningsstället ochdet tidigare mera
blir i övrigt beroendeåtertagande. Bedömningenvid typenett av av

förfogande.
i strid med 19 §rättighetersinaförfogarOm leasetagaren över

avtalsreglering, förfogandeteller avvikandeandra stycket utgör etten
ellerde påföljder 17 §tillleasegivarenavtalsbrott rått somsom ger
för-givetvis leasetagarengällerföreskriver.avtalet Detsamma om

leasingobjektet.fogar över
stycket leasinglagenoch andrai § förstaberörda reglerna 19De nu

borgenärerParternasmellandispositiva i förhållandet parterna.är
förfogatredje stycket hai 19 § över-föreslås däremot rätt att genom

utesluteravtalsvillkoroberoendeenligt dessa reglerlåtelse somav
Överlåtelse iöverlåtelserätten.lagstadgadedeneller begränsar
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och i såledesexekutiv ordning konkurs skall i princip alltid kunna
Beträffande bakgrundenske. till denna reglering får skiljas dels

leasegivarens leasetagarensmellan och till överlåtelse, delsrätt
leasegivarens rättigheter enligtmellan avtalet och hans till objek-rätt

tet.
överlåtaVad gäller leasegivarens objektet bakgrundenrätt äratt att

i rättspraxis nyligen klarlagtsdet överlåtelseförbudatt ett som av-
vid egendom inte bindande förtalats köp köparens borgenärer,ärav

förbudet har uppställts i säljarens eller köparens intresseoavsett om
NJA 1993 468. Rättsfallet betyder vid finansiell leasingse s. ome-

endast överlåtelseförbuddelbart leverantören uppställt videttatt som
överlåtelse objektet tillsin leasegivaren inte binder leasegivarensav

borgenärer. Högsta domstolen fäste i rättsfallet emellertid avgörande
vikt vid köpare någon form vederlag även när över-utgeratt en av
låtelseförbud avtalas och borgenärsintresset därmed talar starktatt

borgenär inte skulle kunna få betalning den egendomattemot en ur
i vederlagets ställe. Appliceras dessa synpunkter på finan-trättsom

siell leasing kan den köpeskilling leasegivaren betalarsägas att som
till leverantören fmansieringstjänst och formäven utgör en en av

Vidarevederlag till leasetagaren. har leasetagaren ofta inflytande på
villkoren i leveransavtalet, vilket funktionellt starkt kopplat tillär
leasingavtalet. Från leasegivarens borgenärers synpunkt detär mot
denna bakgrund likgiltigt överlåtelseförbud avseende objektetettom
uppställts leverantören eller leasetagaren och vederlag kanav om

ha utgått till endast leverantören eller leasetagaren. Detsägas även
därmed rimligt inte heller leasetagarenatt attanta ettsynes av upp-

ställt överlåtelseförbud binder leasegivarens borgenärer. litteraturenI
rättsfallhar redan före 1993 års antagits överlåtelseförbudatt ett som

nyttjanderättshavare uppställt för objektet inte kan verka ut-en som
mätningsförbud Rodhe, Handbok i sakrättse 120. Genom dens.
föreslagna regeln i § tredje leasinglagen19 stycket bekräftas detta
vad finansiell leasing. Varken leverantören eller lease-ettavser av

uppställt överlåtelseförbud avseende objektet binder såledestagaren
leasegivarens borgenärer.

fråga överlåtelseförbudI avseende leasegivarens rättigheterom
enligt leasingavtalet föreligger likaledes viss Frågaoklarhet. härär

överlåtelse i ömsesidigt avtalsförhållande.rättpartens ettav enaom
torde den allmänna utgångspunkten därvidSom nämnts attovan vara

får överlåta sina rättigheter inte positionmotpartensparterna om
förbjuderförsämras överlåtelsen. Ett avtal dylik över-somgenom en

låtelse torde dock giltigt mellan Mera tveksamt ärparterna.vara om
borgenärer. Eftersom rättighetsöverlåtel-förbudet binder parternas en

oskadlig för främst då överlåtaren har fullgjort sinär motpartense



näringsidkare 425Förslag1994:120SOU -

längrefordringsförhållande inteömsesidigtoch någotprestation
giltighetförbudetssituationersådanasärskilt idetföreligger, är som

förefaller det intelägefråga. I dettaikanborgenärerna sättasmot
avseende rättig-förbudmotiverarvägande skälnågotfinnas attsom

medi linjeharolika. litteraturenbehandlas Iegendomochheter
hindravarje fall inte kanöverlåtelseförbud idetta att ettansetts

definitivblivitbetalningtillutmätning atträtt genomsomenav
det sagdaTillämpas121.Rodheuppfyllts semotprestationen a.a. s.

positivaendaleasegivarenskanleasing presta-finansiell sägaspå att
anskaffning objek-finansiera leasetagarensbetydelsetion är att avav

tillköpeskillingenbetalainledningtransaktionensiatttet genom
främstenligt avtalet,rättigheter rättenLeasegivarensleverantören.

kanavtalsbrott,objektet vidåtertaochbetalningar rättentill att
leasingavtalet Iredanintjänade närbetraktas startar.därför som

då kumiatordeprincipernaangivna attmed de antasenlighet ovan
föröverlåtelseförbudbundnainteborgenärerleasegivarens är ettav

fastslås dennaleasinglagentredje stycket19 §I moträttigheter.dessa
leasegivarensöverlåtaharborgenärernagenerellt rättbakgrund attatt

dennaavtal begränsar rätt.oberoenderättigheter somav
styckettredje19 §innefattarrättigheterleasetagarensgällerVad

enbartriktadeöverlätelseförbudavtalade är motbörjantill att somen
med allmännadem. Dettabinder överstämmerinteborgenärerna

avsnitt 4.6.2stöd i lag segällasåledestordeoch ävenprinciper utan
själv har dengäller för leasetagarenförbudetfall där ävenovan. För

fall fårbetydelse. Dettasjälvständigdäremotlagregelnföreslagna
idärförbehandlasochkonkursvid leasetagarensfrämstbetydelse

nedan.avsnitt 10.4.2

konkurs10.4 Leasetagarens

leasingavtalet.ifår inträdakonkursboLeasetagarensFörslag:
skälig tidinomboetbegäraLeasegivaren har rätt attatt ger
leasegivarensblirInträder boetvill inträda.detbesked om

konkursbeslutet.efterför tidenmassafordringarfordringar
Även skyldigtskall detinträderintekonkursboet attvaraom

leasing-nyttjarboetför tidleasingavgiftavtaletsbetala som
får leasegivaren hävainträdainteVäljer boetobjektet. att av-

konkursfordrangällandeochobjektetåterkräva göratalet, en
leasingavtaletinte hävafår vidareLeasegivarenskadestånd.på

dåfallbetalningsdröjsmâl i ängrund leasetagarenspå annatav
före-regleri avtalet. Dessainträdaväljer intekonkursboet att

förmån.till konkursboetstvingandesin helhetslås i vara



426 Förslag näringsidkare SOU 1994:120-

överväganden10.4.1

avsnitt 4.6.2 harI redogjorts för de oskrivna regler vid lease-som
konkurs för närvarande kan gälla angående lease-tagarens antas

givarens till hävning, konkursboets tillrätt inträde och därmedrätt
anknytande frågor. Av redogörelsen framgår rättsläget tämligenäratt
oklart, vissa huvuddrag kan skisseras medäven hjälp främstom av
analogier från regler köp och hyra lokal.om av

Vad vid internationell jämförelse kännetecknar svensk rättsom en
på detta rättsområde emellertid inte i första hand detär saknasatt
särskilda föreskrifter leasetagares konkurs, svensk lag-utan attom
stiftning inte tillhandahåller övergripande konkursrättsligt regel-ett
verk gäldenärens ömsesidigt förpliktande och ofullgjorda avtal. lom
lagstiftningen däremot spridda föreskrifter för enskilda avtals-ges

såsom 63 § köplagen, kap.4 26 § JB, 12 kap. 31 § JB, 27 §typer,
handelsagenturlagen och 47 § kommissionslagen. Som analysen för
finansiell leasing åskådliggör i tillämpningen hänvisadär tillman
analogier från de lagreglerade fallen och till allmänna kontrakts- och
konkursprinciper. Eftersom de befintliga lagreglerna inte sarnord-är
nade, på vissa punkter uttryck för motstridiga principer ochger
lämnar centrala frågor obesvarade, rättsläget osäkert inteäven är
bara vid finansiell leasing vid andra betydelsefulla avtals-ävenutan

entreprenadavtal och licensavtal.typer, t.ex.
De beskrivna problemen vid finansiell leasing i huvudsakmotsvarar

den allmänna rättsliga osäkerhet här föreligger. Problemen vidsom
konkurs dock särskilt besvärande eftersom de aktualiseras relativtär
ofta och det tveksamt leasingvillkorens reglering leasetaga-är om av

konkurs bindande för konkursboet. Enligt min bedömningärrens
finns det inte förheller grund det påavtal leasing-att anta att genom
omrádet åstadkommaskan från borgenärs- rekonstruk-ochävenen
tionssynpunkt balanserad och ändamålsenlig reglering dessaav
frågor.

Som antyddes inledningsvis och till viss del har beskrivits isom
kapitel 8 finns insolvensrättslig lagstiftning gäldenärens avtalsför-om
hållanden i flera andra jämförbara länder, USA, Tyskland,t.ex.
Österrike, Frankrike, Finland.Norge, Danmark och dessa länderI är
regelverket tvingande till borgenärernas i vissaoch fall gäldenärens
förmån. Detta innebär i avtalet inte kan gällandegöraatt motparten
insolvensgrundade hävningsklausuler eller andra avtalsvillkor som

borgenärerna respektive gäldenären möjligheter drasämre attger
löpande avtal vid avveckling eller rekonstruktion gälde-nytta av av

verksamhet följer lagreglerna.närens än som av
Erfarenheten visar det i Sverige finns påtagligt behovävenatt ett
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avtalsförhållan-gäldenärensreglerinsolvensrättsligaallmänna omav
vardagligaförutsebarhet i denskulle skapaSådana reglerden. större

konkursförvaltarna undanröjasärskilt förkonkurshanteringen och
grundas på avsaknadentillämpningsproblemmånga ytterst avsom

sådan lagreglering harför olika avtalstyper. Enprinciperenhetliga
inte i olika lagar förkonkurslagstiftningen ochigivna platssin en-

intedel kan det dockLeasingutredarensavtalstyper. Förskilda
för radkonkursreglerövergripandeutformai frågakomma att en

reglering kom-övergripandepåavvaktanavtalstyper. Iandra att en
finan-föreslå regler förmednöja migstånd, får jag härtill attmer

leasing.siell
vikt vid intejag lagtregler harutfornmingen dessaVid att utanav

uttryck i detillprinciper kommerfrån deskäl avvikastarka som
Olägenhetemanäraliggande avtalstyper.förlagreglernabefintliga

såavtalstyp börför enskildsärreglering sättytterligaremed enen
framdock läggavidare,förespråkarJagminimeras.kunna attutan

tillför nyttjanderättbestämmelsergällandelagförslag,konkreta att
till31 § JB§ och 12 kap.kap. 30i främst 9egendomfast anpassas

lös egendom.för leasingförelåshärde regler avsom
tillBakgrundenkonkurssituationen.tillbegränsadeFörslagen är

företagsrekon-angående laglagrådsremissdet i dendetta är att om
gäldenä-reglerföreslås vissaläggs framinom kortstruktion omsom

principgälla för iskallregler,avtalsförhållanden. Dessa somrens
företagsrekonstruktion ochtillämpliga vid bådeavtalstyper,alla är

iföretagsrekonstruktionliksomackord,offentligt när utmynnar -
rekonstruktionunderlättasyftar tillReglernaackord.offentligt att

beslutetförfarande och byggerenligtkonkurs attett nytt omutom
gäldenä-för hävninginte i sig grundförfarande ärinleda detta avatt

företagsrekon-beslutetföregäldenärensavtal. Om motpart omrens
eller be-inträffatgrundpåavtaletfått hävastruktion rätt ettatt av

utnyttja sin hävningsrättvidare intedröjsmål, fårfarat motparten om
avtaletgodkännande begärrekonstruktörensmed attgäldenären

massafordraninte någonfårfullföljsfullföljs. Då avtalet motparten
motprestationen. Däre-sin fordranprioritet förmotsvarandeeller

försäkerhet och tidentillräckliginte harhanfår motparten,mot om
motsvarande månigäldenäreninne, krävafullgörelsehans är att

medgetts,anstånd hareller,framtidensin prestation förfullföljer om
Är intefullgörelseförtidensäkerhet.godtagbarställer motpartens

anledningsärskilddet ärendastkräva säkerhetfår denneinne, avom
får hävaförlust. Motpartenhonomför skyddanödvändigt motatt

beskedtid lämnarskäliginombegäraninteavtalet gäldenärenom
ställaellerunderlåterellerskall fullföljasavtalet presteraattom

inskränker gäldenärensAvtalsvillkordet sagda.säkerhet enligt som



428 Förslag näringsidkare SOU 1994:120-

befogenheter enligt dessa regler skall ogiltiga.vara
Eftersom de angivna reglerna tillämpliga ocksåär finansiell

leasing saknas anledning föreslå särskilda leasingregler för deatt
insolvensfall den lagen Däremot finns fortfarandesom nya avser.
anledning införa sådana regler vid konkurs. Konkursinstitutetatt

för närvarande det jämförelseutgör anlitade instrumentetutan mest
Ävenför rekonstruktion insolventa verksamheter. denav om nya

lagen företagsrekonstruktion kan medföra fler företag i dagänattom
rekonstrueras konkurs, det knappast realistisktärutan att anta att
detta leder till konkursinstitutets nuvarande funktioner väsentligtatt
förändras. Framhållas bör det i åtskilliga fall inte möjligt ochäratt
kanske inte heller önskvärt rekonstruktion sker påatt sätt änannat

konkurs. De rekonstruktionsreglerna dennamotgenom nya synes
bakgrund inte medföra lagregler konkursgäldenärers avtalsför-att om
hållanden kan avvaras.

Generellt gäller de materiella reglerna i möjliga utsträck-störstaatt
ning bör desamma för de olika insolvensförfaranden stårvara som
till buds. Detta medför regelsystemet blir enklare ochatt över-mera
skådligt och förebygger borgenärer lider rättsförlust då för-att ett
farande övergår i Utomlands har samladeett annat. man genom
insolvensförfaranden på flera håll skapat i huvudsak enhetligen
reglering de materiella frågorna. Enligt exempelvis amerikanskaav
Bankruptcy Code och den tyska Insolvenzordnung gäller dettanya
för bl.a. reglerna gäldenärens avtalsförhållanden.om

Beträffande regler gäldenärens avtalsförhållanden bör särskiltom
framhållas, har möjligheter häva avtaletstörreatt motparten attom
vid konkurs vid företagsrekonstruktion konkursän får denutom

önskar frigöra sig från avtal oförmånligtärmotpart, ettsom som
eller vill undvika uppoffringarde rekonstruktionsförfarandet kansom
innebära, anledning tidigt söka gäldenären i konkurs. Ettatt av
huvudsyftena med rekonstruktionsförfarandet kan därmed motverkas.
Om förreglerna konkurs och rekonstruktion harstämmer överens,

däremot inget vinna försätta gäldenären i kon-motparten att att
kurs i stället för delta i rekonstruktionsförfarandet.att

Mot bakgrund det anförda har de föreslagna konkursreglerna förav
finansiell leasing utformats så de väsentligen de regleratt motsvarar

infördabli för företagsrekonstruktion konkurs.väntas utomsom

10.4.2 De föreslagna reglerna

föreslagna reglerna leasetagarensDe konkurs finns intagna i 20-om
22 §§ leasinglagen. De behandlar främst leasegivarens hävningsrätt
med anledning och i samband med konkursen och konkursboetsav
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inträda i leasingavtalet och verkningarna därav. Jag harrätt att
härutöver behovet regler särskild innehållanderättövervägt av om
"stoppningsrätt" för leasegivaren i enlighet med reglerna i 61 §
köplagen. Sådana regler skulle vid finansiell leasing emellertid sällan

betydelse, eftersom leasingavtalet regelmässigt börjar löpa förstfå
godkänd leverans leasetagaren och leasegivarensedan skett till betalat

leverantören. Behovet särskild för leasegivaren låtarätt attav en
från i förhållandeleveransen leverantören och till lease-stoppa att

innehålla betalningen till blirleverantören därmed litet.tagaren
Någon dylik innehållanderätt brukar inte heller stadgas i före-
kommande leasingavtal. Skulle behov innehållanderätt någon gångav

i kunna tillämpasfinnas torde reglerna 61 § köplagen analogt.
vidVad gäller leasegivarens hävningsrätt insolvens inte lett tillsom

regler anteciperat avtalsbrott föreslåskonkurs bör de i 18 §om som
Beträffandeleasinglagen tillfyllest. ekonomiska svårigheter hosvara

medfört företagsrekonstruktion eller förhandlingleasetagaren attsom
offentligt ackord beslutats, återfinns regler gäldenärensom av-om

talsförhållanden den lag företagsrekonstruktioni väntassnartom som
bli framlagd.

reglerna leasetagarens konkurs igrundläggande 20 §De om ges
utformats i första hand köplagenleasinglagen, har med 63 §som

med iförebild beaktande reglerna 12 kap. 31 §även avsom men
fjärde styckena JB.tredje och

leasinglagen i första stycket leasetagarens konkursbo20 § rättger
medan leasegivaren har fråga boetinträda i leasingavtalet, rätt attatt

och erhålla inom skälig tid. boet i tiddet vill inträda Omsvarom
inträder blir leasegivarens fordringar och övriga rättig-detattsvarar

fordringar boet sådant massafordringarenligt avtaletheter mot som
efter konkursbeslutet. konkursboet intesåvitt gäller tiden Om svarar

fråga måste boet enligt andratid leasegivarensi eller nejsvarar
leasingavgift för den tid boet harstycket ändå betala avtalets som

har boet också fortsättanyttjat objektet. Enligt första stycket rätt att
underförstått för tid innannyttja objektet under sådan tid och även

alltså inte skyldigt till olovligtleasegivaren har frågat. Boet siggör
objektet ha inträttförfogande fortsätta nyttja utan attatt somgenom

part.
angiven verkan, får lease-väljer inte inträda medOm boet att

objektetleasingavtalet, återkrävaenligt tredjegivaren stycket häva
förutsättningarna förgällandeunder förutsättning de allmäntatt

konkursfordran pågällandeseparationsrätt uppfyllda och göraär en
beräknad efter det positivaskadanhögst faktiskaskadestånd med den

tredjehänvisning ibegränsning följerSistnärrmdaintresset. av en
skadeståndskravet i detta lägeAtt ärstycket till 17 § andra stycket
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konkursfordran och inte massafordran följer konkurs-atten en av- -
Äveninte skyldigt fullgöra gäldenärens avtalsförpliktelser.boet är att

leasegivarens kostnader i samband med objektets återtagande är
Konkursboet vidarekonkursfordringar. inte skyldigt återsändaär att

objektet till leasegivaren.eller återtransportera Det räcker boetatt
hävning håller objektet tillgängligtefter leasegivarens för hämtning.

har inträtt och därefter framträder avtalet eller begårOm boet annat
ersättningskravavtalsbrott, leasegivarens med anledning dettaär av

massafordran.däremot en
"skälig tid" beror här liksom i 63 § köplagen för-Vad ärsom

fallet. Utgångspunktenhållandena i det särskilda konkursboetär att
skall inträdamåste få rimlig tid det i avtalet, vilketövervägaatt om

beroende driften leasetagarens verksamhet skallofta blir av om av
fortsättas, hur mycket återstår leasingtiden, utsikterna försom av en

Eftersom inträde i leasing-försäljning verksamheten, ettav m.m.
omfattande ekonomiskt åtagande,avtalet ofta medför kan detett

besked inom såinte krävas boet kort tid tre-fyranormalt att somger
sidan till leasegivarens behovmåste å andradagar. Hänsyn tas attav

vad kommer gälla. Leasegivaren kan vidfå besked att t.ex.om som
objektet hållkonkursbeslutet ha möjlighet avsättaatt annat somen

konkursboets besked dröjer alltför länge. Boet börgår intetom om
leasegivarens intresse sällan kunna räkna medmed hänsyn till att

Ärinträdesfrågan. avtaletmånad sig övervägaän attmer en
bli fråga längre tid.omfattande kan det dockmycket om

kräva besked boet såledesLeasegivaren kan rätten att avgenom
tid fortsätter nyttja objektet haboet under länghindra att utan attatt

rycker leasegivaren undani avtalet. Genom hävninginträtt grun-en
boet därefter ändå fortsätterför boets nyttja objektet. Omden rätt att

beroende på omständigheterna, uppkommanyttjandet kan det, ett nytt
leasegivaren. kan bliavtalsförhållande mellan boet och Det även

leasegivaren tillfråga brottsligt förfogande rätt ersätt-som gerom
förrnögenhetsskada eller, oberoende brott, ersättningning för avren
skälig leasingavgift för nyttjande egendommotsvarande av annans

stöd avtal, NJA 1993 13.utan s.av se
leasingavtalet visar sig haefter leasegivaren hävtOm boet att

väsentligen oför-så det inte kan återställasförfogat objektetöver att
boet enligt 20 § fjärde stycketeller oförminskat, skalländrat utge

regels första ledför objektets värde. sistnämndaersättning motsvarar
rättsföljden Skälet tillköplagen,63 § femte stycket är en annan.men

föreligger mellan köp och nyttjande-skillnaddetta denär ett ettsom
vid köp ofta värde ochKöpeskillingenrättsavtal. motsvarar varans

relativt tid efter leveransen.inom kort Köpetskall normalt erläggas
får fri förfoganderättförr eller tillinnefattar därtill köparenatt senare
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köparens konkursbosAtt förfogande medför boet får betalaattvaran.
köpeskillingen därförsig naturligt. Annorlunda förhåller det sig iter

nyttjanderättsförhållande, vederlagetdär skall successivtett utges
längre tid,under objektet kontinuerligt skall vårdas fören upp-

räkninglåtarens och avtalet utgångspunkt inte överför förfogan-som
derätt till nyttjaren. bör adekvata följdenHär den otillåtetettav
förfogande ersättning får för objektets värde för-vidatt utgesvara
fogandet. Någon väsentlig förminskning föreligger inte vid normal
värdenedgång sker då boet utnyttjar sin enligt 20 första§rättsom

fortsättastycket nyttja objektet ha inträtt jfr 13 § angåen-att utan att
vårdplikt.de leasetagarens

20 § bygger på principen gäldenärens inte skall behövaatt motpart
fullgöra ytterligare prestationer efter konkursbeslutet hans fordranom
på motprestationen inte fullgörsomedelbart eller, den skallom er-

efterhandläggas i eller successivt, säkerställs. Leasegivaren skall
därför inte behöva fullfölja avtalet inträderinte boet och fullföljerom
avtalet under principenAv följer också boet skallattmassaansvar.
betala full leasingavgift för sådan tid fârboet nyttja objektet utansom

inträtt. Eventuella gamla skulder tillha leasegivaren behöver boetatt
fullföljerinte betala det avtalet. skall leasegivarenDäremot intenär

risker på grund avtalet. Genom konkurs-tvungen att tavara nya av
förpliktelserboets inträde blir sålunda de belöper på tiden eftersom

före konkursbeslutet massafordringar.intemen
leasegivaren20 § inte kräva särskild säkerhet kon-rätt attger av
innebärkursboet. Detta viss avvikelse från vad gäller enligten som

motsvarande regler i den lagen företagsrekonstruktion. Vidnya om
företagsrekonstruktion får emellertid ingen massafordranmotparten

motsvarande företrädesställningeller avtalet fullföljs. Därmednär är
måstegivet krävadet säkerhet hanrätt närmotparten attatt ges

medgett anstånd med Noteras bör också rekon-motprestationen. att
struktionslagens regler i gäller för alla förekommande avtal,princip
däribland sådana har sakrättsligtdär varken skydd ellermotparten en
sakrättsligt återtaganderätt.verksam hävnings- eller Avsikten lär i
rekonstruktionslagen inte skall få kräva säkerhetatt motpartenvara

han redan har tillräcklig återtagandeförbehåll.sådan, t.ex.om genom
iDä gäldenären betalar i efterskott med vissa jänma mellanrum är
utgångspunkten förskottsbetalning motsvarande prestationernaatt
fram till ordinarie betalningstillfälle godtagbar säkerhet. Inästa utgör
63 § köplagen å andra sidan säljare kräva såvälrätt attges en massa-

konkursboet godtagbar säkerhet för betalningen näransvar av som
kredit medgetts. Som framhållits i analysen gällande i avsnitträttav
4.6.2 har dock säljare till skillnad från leasegivare normalt inteen en
separationsrätt efter avlänmandet Hyresvärdar har däremotav varan.
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leasegivare, och enligtseparationsrätt på i princip 12sättsamma som
kan lokalhyresgästens konkursbo inte§ tredje stycket JBkap. 31

fullföljaoch säkerhet boet önskarbådeavkrävas närmassaansvar
hyresavtalet.

leasegivarenbedömning innebär omständigheternaminEnligt att
massafordran på motprestationen medinträde fårvid konkursboets en

leasegivaren normalt har vissi konkursen,princip bästai rätt att
leasingavgiftertill objektet ochsin separationsrättsäkerhet attgenom

period, leasegivaren inte enligti förskottregelmässigt betalas attper
ytterligare säkerhetkonkursreglerna bör kunna krävaföreslagnade

kommer begåStår klart konkursboetkonkursboet. det att ettattav
återtaleasegivaren häva avtalet ochavtalsbrott kan dockväsentligt

inte konkursboet ställerleasinglagenmed stöd 18 §objektet omav
godtagbarsin fullgörelse. Vadsäkerhet förgodtagbar utgörsom

anteciperat avtalsbrottvidhär påsäkerhet bedöms sättsamma som
enligtgivetvis häva avtaletLeasegivaren kankonkurs. ävenutom

väsentligt avtalsbrott. Konkur-skyldigt tillsig§ boet17 gör ettom
sig enligt 17 §inte giltig hävningsgrund,sådan dockär varesen som

enligtförutsättningarna för hävningsärskildainte deeller 18 om
uppfyllda.§20 är

efter hävning intefår leasegivarentredje stycket göraEnligt 20 §
skadestånd uppgår tillkonkursfordran pågällande änstörre somen

denna regelenligt Avsikten medkontraktsintresset 17positivadet
hårda skadeståndsklausulermed görstillkomma rättaär att som

syfteobestånd och konkurs ijust vid leasetagarensgällande fullt ut
klausulersigRegeln riktarbevakningsunderlaget. ävenöka motatt

då hadeleasetagaren självskulle ha tillämpats mot sommensom
avtals-leasinglagen eller 36 §tredje stycketenligt §underkänts 17

neutralt utformadvisasvårtdet oftaEftersomlagen. är attatt en
ochhuvudsakligen borgenärerna,enbart ellerklausul riktadär mot

praktiskdär det saknari lägeinte sällan kankonkursboet ettvara
endacivilrättsliga reglernamed deföramöjlighet att somprocess

motiverad ibegränsningsregel härsärskildjag ärgrund, att enanser
finns i utländskaMotsvarigheter till regelnintresse.borgenärernas

avtalsförhållanden t.ex.regleringar gäldenärensinsolvensrättsliga av
konkurslagen.danska59 §

möjligheter hävaleasegivarensavskärsleasinglagen21 §I att
betalningsdröjsmål påpå grund leasetagarens sättleasingavtalet ettav

företagsrekon-kommande lagendenregleringen imotsvarar omsom
rekonstruk-§ införs börförutsättning för 21struktion. En attatt vara

Möjligheternadenna punkt.genomförs påregleringtionslagens att
vid företags-vid konkursbättrebör inte änavvärja hävning vara

sidan inte hellerframhållits bör å andrarekonstruktion. tidigareSom
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väsentligt vid konkursmöjligheterna avvärja hävning sämreatt vara
gäldenärensdetta medförvid företagsrekonstruktion, eftersomän att

konkurs i förgäldenären i ställetfår anledning söka attmotparter att
för intekonkurs, vilket närvarandedelta i rekonstruktion utomen

rättspolitiskt önskvärt.torde anses
införs börytterligare förutsättning för 21 §En att mot-att vara

konkurs-varaktiga avtal därregler införs för andrasvarande även
Ändringar bör då i främstlagreglerad.inträdaboets görasärrätt att

§ tredje stycket JBjordbruksarrende och 12 kap. 3130 §9 kap.
lokal.hyra av

konkursbeslutet hävaleasegivaren efterleasinglagen fårEnligt 21 §
betalningsdröjsmål endast kon-på grund leasetagarensavtalet omav

inträde enligt 20 §enligt 20 Boetsinte inträder i avtaletkursboet
före konkursen blirskulle ha erlagtsbetalningarmedför inte att som
bakgrund viktigtdennamassafordringar. Regeln i 21 § utgör ettmot

oftagår i konkurseftersom leasetagaretill 20komplement somen
hävningsrätt. Boetsleasegivarendröjsmål rätti sådant attär som ger

värdblir mindreför framtideninträda med verkan avsevärt om gam-
Leasegivarenhävningsgrund boet.åberopasdröjsmål kan motsom

in-ändå erbjuda boetmånga gångerdå visserligenkommer attatt
betalas.gamla skuldernaförutsättningen deunderträda, attmen

alltför höga försådana premisser bliunderKostnaderna kan att ett
emellertidrationellt. boet behöverekonomiskt Omskallinträde vara

i syftevidare,kunna driva verksamhetenförleasingobjektet t.ex.att
finns kanskeöverlåta den tillskickrekonstruerat ägare,iatt nya

andrabetala leasegivaren ochalternativ vadinget än mot-attannat
och kandet blir dyrtmotsvarande läge kräveri ävenparter om

Lik-likabehandling borgenärerna.principenstrida mot om avanses
bakom till 21 § i denligger motsvarighetennande synpunkter nya

alltså i hög gradsynpunkterföretagsrekonstruktion, vilkalagen om
jfrföretagsrekonstruktion i konkursgällandesig vidäven senastgör

ff.1994:37 69Ds s.
förhållandeändring iinnebärafårskall 21 §Det sägas att antas en

hyresvärdkan1989 206rättsfallet NJAgällande Enligttill rätt. ens.
betal-grund hyresgästenslokal påavtal hyrasäga ett avom avupp

förklarar sigkonkursboetföre sin konkursningsdröjsmål även om
avsnitt 4.6.2ikonkursbeslutet. Somfrånmed verkaninträda angetts

leasingvid hyra ochsäkerligenbedömningmotsvarande görasskall
egendom.lösav

föreslagnai leasinglagenbehandlades deavsnitt 10.3.l2I ovan
enligt leasingavtalet.rättigheteröverlåtelsereglerna parternasavom
beröra regeln i 19 §återstårrättigheterBeträffande leasetagarens att

innebär dennakonkursleasetagarensSåvitt gällerstycket.tredje att
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villkor i leasingavtalet utesluter eller begränsar leasetagarensett som
enligt 19 § andra stycket, leasegivarens medgivanderätt att utan

rättigheter enligt leasingavtaletöverlåta sina det saknas befogadom
överlåtelsen skulleanledning leasegivarensäventyra rättatt anta att

fråntill objektet, inte hindrar konkursboet företa överlåtelseatt en
uppfyller framhållitsdetta krav. Som i angivna avsnitt gällersom

regeln oberoende överlåtelseförbud riktat enbartärett motav om
borgenärer eller gäller för leasetagarenleasetagarens själv. Enäven

reglering finns imotsvarighet till denna svensk lagstiftning främst i
kap. § första stycket JB för anläggningsarrende. Beträffande11 7

rättigheter enligt kontrakt vilka kan intjänade kan mot-anses en
för föreliggasvarande obundenhet borgenärerna enligt oskrivenantas

avsnitt 10.3.12.se närmarerätt
saknas anledningEnligt min bedömning borgenärerna pâ lease-att

sida skulle bundna avtalsvillkor skär dentagarens vara av som av
begränsade till överlåtelse 19 § andra stycketrelativt medgerrätt som

själv i förväg kanleasetagaren avstå från dennaleasetagaren. Att rätt
kan bero på leasetagaren inte räknar medsak, fâär att attsomen

och därför, det någon uppoffring,något behov den attutanav se som
överlåtelseförbud leasegivarendet önskar få in ikan acceptera som

borgenärerna kan dock begränsad möjlighetavtalet. För tilläven en
betydelse då leasegivareöverlåtelse vägande skälutanvara av en

överlåtelsersitt samtycke. De här kommer i frågavägrar att ge som
någon närrmvärd riskökning för leasegivaren,medför inte eftersom

får ske hans till objektet normalt ägande-överlåtelse inte rättom
förpliktelser kvarstår.och leasetagarens Rätten tillrätten äventyras

bakgrund tvingande tillöverlåtelse bör denna borgenärernasmot vara
fönnån.

främstenligt avtalet nyttjaLeasetagarens rätt utgörs rätten attav
objektet enligt de villkor i leasingavtalet. Bryter lease-angessom

väsentligt dessa kan leasegivaren häva avtalet, varvidmottagaren
nyttja upphör. Vid leasetagarens konkurs innebär deträtten att att

inte har någon möjlighet överlåtakonkursboet normalt leaseta-att
först i finns ingetboet inte inträder avtalet. Det dockrättgarens om

överlåter leasingrättenprincipiellt hinder boet hamot att utan att
till stånd innan leasegivaren har hävtöverlåtelse kommerinträtt, om

exempelvis betalningsdröjsmål efter konkurs-avtalet på grund av
eller förvärvaren har i sådant fall enligt den dis-beslutet. Boet ett

femte stycket leasinglagen avvärjapositiva regeln i 17 § rätt att
betala det fördröjda. Om leasegiva-leasegivarens hävning attgenom

första stycket boetbesked boet enligt 20 § kan däremotbegär avren
överlåtelse boet inte samtidigt in-inte bevara avtalet genom en om

överlåtelsenföljd enligt 19 §träder i avtalet. Detta är att en-en av
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Efter-inte skyldigheterna enligt avtalet.rättigheterna ochdast avser
skyldigheter påleasetagarenssåledes inte får överföraboet ävensom

varaktigt endast inträdakan det rädda avtaletförvärvaren attgenom
leasegivaren nöjer sig med detta ochställa säkerhetelleri det om

överlåter leasetagarensfördelaktigt. Då boetdetboet meranser
förpliktelserkvarståendeefter inträde boetsrättigheter ärett massa-

rättigheterna överlåtitsOmständighetenfordringar vanligt sätt. att
betalt för eller häva avtaletleasegivaren kan krävamedför inte att

gamla skulder.grund av
konkursboets rättigheter enligt 20framgår§ leasinglagenAv 22 att

förmån. Avtalsvillkortvingande till boets§§ äroch 21 är som
paragraferföljer dessafördelaktiga för boet vadmindre än som av

innebär främstgällande boet. Dettasåledes intekan göras attmot
åberopa leasetagarens konkursleasegivarenklausuler rätt attsom ger

boet, liksom klau-avtalet verkanför hävagrund är utan motattsom
förfaller medautomatiskt upplöses elleravtaletenligt vilkasuler

Även leasegivarenavtalkonkursen. rättanledning attett som gerav
fördelaktigtnormalt mindreboet änsäkerhetkräva är att somanseav

förinte kravet på säkerhet gällerenligt 20inträdaboets rätt att om
åtagande, ellerdel leasetagarensmindreendast t.ex. etten paraven

boetinte samtidigt begäroch leasegivarenbetalningsperioder, att
Även skadeståndsklausuler lease-avtalet.in iskall träda som ger

det positiva kontrakts-ersättninggivaren högre än motsom svarar
verkan boet. Vidtredje stycket§se 20 ärintresset motutan

leasegivarensdet vidare betydelse§ saknartillämpning 22 omav
klausulsäkerhet, grundaskrävaavtalade häva,rätt etc.att en om

betalningsinställelse ellerobestånd,konkurs,leasetagarens mera
försämrade ekonomiska förhållanden. Där-allmänt på leasetagarens

anteciperat avtalsbrott i princip åberopasklausulkan motemot omen
konkurs harkvarstår sedananteciperingengrunden för ävenboet, om

påverkar inte detta. Enavtaletinträda iAtt boet harbeslutats. rätt att
oskäligbedömsanteciperingsklausul densak är att varaomenannan

jäm-varvid36 § avtalslagen,föremål för jämkning enligtblikan
leasinglagen.regeln i 18 §dispositivafår med främst denförelse ske

insolvenslagstift-i utländskaförebilderleasinglagen har rad§22 en
före-svenska lageni denfå motsvarighetoch lärningar omnyaen

konkursboetsreglernatagsrekonstruktion. Behovet göraatt omav
leasing-specielltbedömtjaginträdesrätt tvingande har stortvara

leasingavtal,i förekommandeleasegivarenområdet, eftersom utan
ovillkorligtilläggspåträffat undantag,under utredningsarbetetnågot

obestånd i övrigt.och Dennakonkursvid leasetagarenshävningsrätt
både direkt ochfall användasockså i mångahävningsrätt lär som

i gällandekonkursboet. De rättpåtryckningsmedel argumentmot som
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anföras för respektivekan tvingande regler har inventerats iemot
Ävenavsnitt 4.6.2 beaktansvärda skäl också förefallerovan. om

för dispositivkunna anföras reglering, bedömer jag särskilt deatten
praktiska skäl talar för tvingande regler Såsomväger tyngre.som

utformningen reglernagjorts vid leasetagarens konkursav om som
också beaktats den allmännasådana, har synpunkten inte konkurs-att

alternativet för gäldenärens övrigaoch borgenärer kommermotparter
framstå betydligt attraktivt det rekonstruktions-änatt som mera nya

förfarande bli infört. nackdelarDe eventuellt kanväntassom som
följa med de tvingande reglerna bör därtill kunna motverkas genom

reglerna för rekonstruktions- och obeståndsfallde inte lettnya som
fullt dra dessatill konkurs. För regler krävs emel-att ut nytta av nya

för insolvensinstrumentlertid regelsystemen olika samordnas påatt
hittills inte förefaller ha skett. De olika instrumentenssättett som

syften och inbördes förhållande kan därvid klargöras i övergripan-ett
perspektiv.de

förordar till sist tvingande regler 20-22Jag §§att motsom svarar
förleasinglagen införs andra varaktiga avtal. detta skerOmäven

för generellt konkursrättsligt lagstiftningsprojektinom ettramarna
gäldenärens avtalsförpliktelser, bör dock andra och alterna-ävenom

tiva regelmodeller till skillnad från vad här harövervägas, som
befunnits lämpligt.vara

Sakrättsligt skydd för finansiell leasing10.5

Förslag: Regler sakrättsligt skydd för finansiell leasingom av
lös sak införs. Reglerna innebär leasetagarens enligträttatt
leasingavtalet leasingrätten får motsvarande skyddett som
etablerade äganderättsakrätter och sakrätts-Detpanträtt.som
liga skyddet knyts huvudregel till leasingsobjektets över-som
gång i leasetagarens besittning. Med besittningsövergång
jämställs underrättelse denuntiation till tredjeen en man som
innehar leasingobjektet.

överväganden10.5. l

den översiktliga beskrivningen i avsnitt 4.7 framgår vissaAv att
former nyttjanderätt till lös egendom i dag har visst skydd motav

upplåtarens sida sakrättsligttredje skydd med stödman av
särskilda regler i lag. gäller för hyra byggnad påDetta av annans
fastighet enligt motsvarande modell för fast egendom se 7en som
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enligtoch patentansökningartilloch licensrätt2 § JBkap. patent
gälla förgenerelltprioritetsprincip över-avtals- ellerden ansessom

§§rättigheter se 101-103immateriellaupplåtelseochlåtelse av
har vidareinskrivningSkydd övervägtspatentlagen. avgenom

luft-nyttjanderätt till sjö- ochförpå 1970-taletlagstiftaren senast
skäl avvisats.olikasådant skydd harfartyg, ett avmen

särskild lagreg-finns ingensak i allmänhettill lösnyttjanderättFör
exekutiv försälj-regleringaUtsökningsbalken UBlering. omger

intedettamed nyttjanderätt,belastadegendomlösning synesmenav
inte kan ske. Noterasförsäljningsådannödvändigtvis innebära att

i patentlagenpantsättningreglernainförandetkan patentatt avomav
eller konkurslagen.ändringar i UBnågraföranleddeinte

till lös sak har inte inyttjanderättskydd försakrättsligtFrågan om
rättspraxis. littera-civilrättslig Iikommit bedömastidmodern att

iställer sigFlertalet författareomdiskuterad.mycketfråganärturen
viktiga formervissaför åtminstonetill skyddpositivadag ett av

råderframhållits.leasing ofta DetfinansiellSärskilt harnyttjanderätt.
sakrättsligt skydd kanerkännandemeningardeladedock ett avom

lagstiftning.det krävsrättspraxis ellerske omgenom
utformat och fulltkonsekventdock stå klart ut-Det att ettsynes

inomtill lös sak inteför nyttjanderättskydd över-sakrättsligtbyggt
lagstiftning. Dettaståndtillkommaskådlig tid kan änannat genom

skydd förmotsvarandelikhet medskydd, isådantberor att ett
ihop. Dedelproblem hängerflerarättighetstyper,andra somrymmer

upplåtarensskyddnyttjanderättshavarensdemviktigaste är motav
traditio-objektet. Dentill det upplåtnaoch ägareborgenärer mot ny

rättspraxisfall iskydd i sistnämnda sebristen senastnellt antagna
"köp bryteruttryckts i den gamlahar429ANJA 1917 sentensen

Övriga indelat,konfliktersakrättsligalegostämma". grovtavser,
nyttjande-mellan flerakollisiondubbeldispositionsfall t.ex.andra

godtrosförvärvochnyttjanderättocheller mellan panträtträtter av
förfogabehörigellerupplåtaren inte ägarenyttjanderätt är rätt attnär

egendomen.över
stånd-skydd harnyttjanderättensförtsdiskussion hardenI omsom

etablerade sakrätterförskydd, liksomoftast varitpunkten att somett
nyttjanderätts-utgå frånsak, börtill lösochäganderätt panträtt

på be-kravskäl förMotsvarandebesittningstagande.havarens ett
anförasfullbordad nyttjanderättsakrättsligtkan försittningstagande

får publi-transaktionenfrämstsakrätterna,etableradeför de attsom
undandraganden.liknandeochskentransaktionermotverkarochcitet

eller vissatill lös saknyttjanderättfråganbedömningenVid omav
avgörandedetsakrättsligt skydd börtillerkännasskalldäravformer

ochskyddbehovetbetydelse,nyttjanderättensfrämst ett omavvara
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skydd kan förutses bli effektivt.ett
finansiella leasingens utveckling,Den omfattning och betydelse har

beskrivits i kapitel 3 och inledningsvis i detta kapitel. Häravangetts
framgår avtalsforrnen för del näringslivets finan-att storsvarar en av

Ävensiering investeringar. endast finansiell leasing lös sakav om av
beaktas uppgår värdet den svenska leasingvolymen till flera tiotalsav
miljarder kronor. Finansiell leasing bedrivs på leasegivarsidan av
både finansinstitut och företag inom industrin. Som kunder återfinns
företag alla storlekar, dock med tonvikt små och medelstoraav

Ävenföretag, och kommuner och statliga myndigheter.även finan-
siell leasing till privatkonsumenter förekommer i viss utsträckning.
Som objekt förekommer alla egendom med något varaktigttyper av
värde, skepp, luftfartyg, turbiner, verkstadsmaskiner, skogs-t.ex.

lantbruksmaskiner,och pappersmaskiner, entreprenadmaskiner, tåg,
tunnelbanevagnar, last- och personbilar, telestationer, datorer, kom-
munikationsutrustning, olika slags inventarier, Fråga alltsåärm.m.
många gånger dyrbar egendom kräver investeringar.storaom som

löptidAvtalens understiger sällan två år ofta betydligt längre.ärmen
Löpande leasingavtal med tillhörande objekt, inte sällan hela

leasingstockar, ofta till föremål för omsättning och belåning.görs
Som det primära värdet brukar då betraktas de löpande betalnings-

enligt avtalen. Leasegivare har därför intressesällanströmmarna av
i förtid bryta löpande leasingavtal i avsikt sälja objektetatt ett att

obelastat. Bakgrunden till angivna förhållanden lease-är attnu
givarens roll i transaktionen endast finansiera anskaffningenär att av

objekt leasetagaren valt och specificerat föroch vilket lease-ett som
med leverantören förhandlat pris, prestanda, leveransvill-tagaren om

kor, Dessa omständigheter medför leasegivaren bara undan-attosv.
kan fåtagsvis bättre pris för objektet efter återtagande vad hanänett

erhåller på det löpande avtalet. Leasingens kommersiella värde för
leasegivaren ligger därför i första hand i avkastningen på avtalet och
inte på leasingobjektets substansvärde vid försäljning.en

angivnaDet gäller i hög grad för leasegivarens borgenärer.även
Erfarenheten från de årens finansbolagskonkurser visarsenaste att
konkursförvaltaren mycket sällan någon fördel i bryta löpandeattser
leasingavtal. stället inriktas konkursavvecklingenI normalt på att
kunna få till stånd överlåtelse löpande avtal eller hela leasing-en av
stockar, med vidhängande leasingobjekt, ofta till finans-ett annat
bolag.

Vad skulle kunna anföras skydd för leasing-sagts mot ettsom nu
avtal. Om det så leasegivarens borgenärer aldrig harär nästanatt
kommersiellt intresse bryta leasingförhållande, kan hävdasatt ettav

det saknar betydelse de har till det. invändningDennarättatt äratt
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prisnivån på marknadenbörjan kanTillknappast bärande.dock en
föravtalet löpersärskiltavkastningen,den avtaladesåändras att om

marknads-understiger denkonkurstidpunktentid, vid avsevärtlång
långvärde och medmed högtobjektVid leasingavtal förmässiga.

högreblivisa sigrestvärde därtill avsevärt änobjektetslöptid kan
det då bättrekanleasegivarens borgenärerberäknat. För attvara

med de beloppnöja sigsig övervärdettillgodogörasöka än att som
före-Vidare kan detavtalet.delför återståendeskall erläggas av

förtid för längreleasingavgifter ibetalatleasetagarenkomma att en
konlcursbo.leasegivarensavkastningavtalet dåligvarvidtid, ger

avtalet.bundetinteintressedå hakanBoet attett avvaraav
leasetagarenmedförleasingobjektetskyddEtt ägare attmot avny

sin ifall lease-misteeller gåin i tvister rättdrasriskerarinte att om
förbehåll för leasetagarensobjektetöverlåter göragivaren attutan

leasing-pantförskrivningarelleröverlåtelserSärskilt närrätt. av
vilkaoklarhetsällaninteled föreliggeri fleraskerstockar om

vissochomfattaröverlåtelsenoch avtalleasingobjekt mot vem en
förreglerdegäller. Förutomegentligenleasetagares rätt ansvarom

sakrättsligtkanleasinglagen,i 12 §föreslagitsfelrättsliga ettsom
Ettvärde för leasetagaren. nära-situationersådanaskydd i avvara

leasingobjektet väcksvindikationskravfallliggande är motatt av
objek-frånhäntsobehörigenpåstår sig rätt ägarenågon somvarasom

bör innebäraleasingavtalskydd försakrättsligtfullt utbyggtEtttet.
godtrosförvärvmöjlighetfall harsådana göraileasetagaren att avatt

Även leasegivaren,dubbeldispositionerskyddleasingrätt. motett av
betydelse förkanobjektet,pantsättningtidigare vara avt.ex. aven

leasetagaren.
kommittékonsumentförhållanden skallBeträffande noteras, att en

besittningsövergång förpåkravetnärvarandeför överväger om
avskaffas vid konsu-skallsäljarens borgenärerskyddköparens mot

finan-tillMed hänsynovan.12avsnitt 7.6.2 punktmentköp jfr att
identisk med konsument-ekonomisktkonsumentleasing oftasiell är

konsu-besittningstagandetfallidet rimligtkreditköp, är vartatt ger
leasing.borgenärsskydd vidmenten

förskäl talarövervägandebedömer jag attSammanfattningsvis att
leasing lösfinansiellförskydd införssakrättsligtfullständigt avett

leasinglagen.itillskapasskyddsådantföreslårsak. Jag att ett
effektivt i denblirleasingfinansiellskydd försakrättsligtEtt me-

leasingavtaletstödmedallt vad leasetagarentäckerdetningen, att av
gällernormaltvadskillnad frånTillleasegivaren.krävakan somav

vidleasing elleroperationellvid s.k.allmänhet,sak ilösvid hyra av
inteleasingvid finansiellkan leasetagarenfartyg,tidsbefraktning av

positivaliknandeochunderhållservice,utförleasegivarenkräva att
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förpliktelser. Leasegivarens förpliktelser efter betalningenär, tillatt
leverantören har erlagts, begränsade till låta leasetagaren ostörtatt
nyttja objektet. Förhållandet positiva förpliktelser i princip inteatt
kan påläggas tredje på sakrättslig grund innebär finan-vidrentman
siell leasing därmed inte värdet sakrättsligt skydd minskar.att ettav

Vid nyttjanderättsavtal med väsentliga positiva förpliktelser för
upplåtaren kan däremot inte vidare utgå från sak-utan att ettman
rättsligt skydd värde för nyttjanderättshavaren.är Med hän-stortav

till detta, och till det inom för Leasingutredningensattsyn ramen
inte funnitsarbete har kartlägga och analysera andrautrymme att

former nyttjanderätt till lös egendom, har de regler här före-av som
slås begränsats till finansiell leasing. Detta bör emellertid inte hindra

dessa kan tillämpas analogt på andra nyttjanderättsförhållanden. Iatt
vilken utsträckning och vilka fall detta bör ske får dom-avgöras av
stolarna för varje enskilt slag nyttjanderätt.av

har inte funnits anledning utformaDet det sakrättsliga skyddetatt
vid finansiell leasing efter någon modell gäller föränannan som
fullfjädrade sakrätter i övrigt. innebärDetta det regelsystem föratt
olika kollisionsfall har utvecklats för förstai hand förvärvsom av
äganderätt och till lös sak har förebild förpanträtt använts desom
föreslagna leasingreglerna. I fråga borgenärsskyddet har systemetom
för behandling nyttjanderätt till fast egendom i särskilt 12 kap.av

utgjort förebild.UB en

10.5.2 föreslagna reglernaDe

Begränsningen till lös sak

tredjeAv 1 § stycket leasinglagen framgår reglerna lease-att om
sakrättsliga skydd tillämpliga på leasing lös sakärtagarens utomav

registrerad sjö- och luftfartygsegendom. införandeEtt sakrättsligtav
skydd kräver för denna egendom ytterligare och bredare övervägan-
den, och kan förmodas föranleda ingrepp i sjölagen, luftfartygs-stora
inskrivningslagen och 10 och kap. vilka11 UB, inte bör företas i
detta sammanhang. Därtill det beträffande fartyg finnas mindresynes
anledning skillnad mellan finansiell leasing och andra formergöraatt

nyttjanderätt vid lös sak i allmänhet. Eftersom både förvärvänav av
äganderätt och till registrerad skeppsegendompanträtt kräver in-
skrivning offentligti register för sakrättslig fullbordan, bör även
nyttjanderätt till sådan egendom skydd på detta och intesättges

besittningstagande. Inskrivning torde också den bästagenom vara
lösningen för leasing luftfartyg, särskilt för erhålla internatio-attav
nellt genomslag.
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i § andra stycketmark undantas lbyggnad påLeasing annansav
för detta hartillämpningsområde. Skälenleasinglagensgenerellt från

och leasingbeskrivits hyratidigareavsnitt 10.3.3. Somiangetts ges
frivilligsakrättsligt skydd vidkap. 2 § JBbyggnad 7genomav

förutsättningarmotsvarandebyggnaden underöverlåtelse somav
före-skyddRegleringen kan innebärafast egendom.gäller för att

dubbelupplåtelse tillämpas 7Vidupplåtarens konkurs.iligger även
inte gäller för leasingreglerleasinglagensEftersom22 § JB.kap. av

nyttjanderätt till byggnadsystematikochegendom ärfast gängse att
leasing byggnadbörfastighetsrättsliga regler,enligtbehandlas av

sakrättsliga reglering.leasinglagensutanförlämnas
motsvarande skyddnärvarande haförtordeLeasing patent somav

övrigtlicensrätt iochpatentlageni 12 kap.licensrätt ansessomges
tillför nyttjanderätttorde gällaMotsvarandeoskrivenenligtha rätt.

avsnitt 4.7 ovan.immaterialrätter seandra närmare
omfattar konsu-skyddsakrättsligtreglerna ävenföreslagnaDe om

leasinglagen.framgår 5 §mentleasing. Detta av

skydd ägareLeasingrättens mot ny

leasingobjektetbesittningstagandeFörslag: Leasetagarens av
Omobjektet.gällerleasingrätten ägaremedför motatt avny

leasingrät-besittning gällerobjektet i sinfåttinteleasetagaren
besittning ifått objektet i sininte denneägaremotten omny

leasingrätten.god tro om

leasing återfinns i 23-finansiellsakrättsligt skydd förReglerna om
godtrosförvärvslagen.första stycket7 §leasinglagen och30

indelaskankonfliktersakrättsligabehandlarregler grovtDessa som
och borgenärs-godtrosförvärvdubbeldisposition,i fall avseende

i ochdubbeldisposition 23fallleasinglagen reglerasskydd. I av
denöverensstämmelse mediutformatsföreskrifter har§§.25 Dessa

lösning dennaförutvecklatssystematikenhetliga typ avavsom
till uttryck isystematikangivnalagstiftningen kommerkonflikter. I

skuldebrevslagen.stycket31 § andrat.ex.
leasetagarensställning rättdenreglerasleasinglagenI 23 § som

leasegivaren efterdåharleasingavtalet leasingrätten attenligt
Regleringentillobjektetöverlåter ägare.ingåttsleasingavtal en ny

harefter objektet över-leasetagarenhuvudregelinnefattar attattsom
Dettaskydd denabsolut ägaren.besittning hargått i hans motett nye
dennedengällerleasingrätten ägaren äveninnebär motatt omnye

upplåtits.hadetidigaretill objektetleasingrätti god atttro omvar
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har alltså skyddad ställningLeasetagaren leasegivarenävenen om
skulle underlåta förbehåll för leasingrätten vid överlåtelsen.göraatt
Med god i lagen genomgående varken kändetro attavses en person
till eller borde ha känt till förfogande objektet.överett

besittningsövergång jämställsMed enligt 29 § leasinglagen att en
tredje någondvs. leasegivaren och leasetagaren,änman, annan som
innehar objektet underrättas denuntieras förfogande överettom

falletdetta. I det behandlade innebär det leasetagaren hart.ex. attnu
skydd objektet finns kvar hos leverantörenävenägaremot ny om

har underrättats leasingupplåtelsendenne innan denmen om nye
underrättat leverantören sitt äganderättsförvärv eller självägaren om

i sin besittning.hunnit objektetta
leasetagaren inte fått objektet i sin besittning och tredjeOm man

inte heller underrättats leasingupplåtelsen, har leasetagaren enligtom
ändå skydd i23 § denne ond därförägaremot tro, t.ex.ny om var

Ävenleasegivaren gjort förbehåll för leasingrätten. denatt om nye
vid förvärvet i god leasingrätten kan leasetagarenägaren trovar om

sin gällande den så länge denne inte hargöra rätt ägarenmot nye
eller tredjeunderrättat leverantören innehar objek-annan man som

sitt förvärv, eller själv tagit besittningen, och då fortfarandetet om
i godär tro.

fårInnehållet i kravet på god bedömas isätttro samma som
fall äganderättsförvärv och pantupplâtelse. Vidare fårmotsvarande av

leasingupplåtelsefrågan besittningsövergång skett vid generelltom
i enlighet med de principer gäller vid köp lösbedömas sak.som av

Syftena med kravet på besittningsövergång vid leasingupplåtelse
avviker inte från motsvarande syften vid köp, varför besittnings-

bör bedömas enhetligt. Eftersom leasetagarens går påfrågorna rätt ut
objekt besittningsövergången torde de ganskanyttja detatt som avser
besittningsfrågor ibland kan uppkomma vid köpsvårbedömda som

särskilt upplåtaren vid finan-här sällan bli aktuella. Detta gäller som
leasing normalt aldrig kommer i omedelbar besittning objek-siell av

tet.

Godtrosförvärv leasingrättav

skall kunna enligtFörslag: Godtrosförvärv leasingrätt skeav
godtrosförvärv lösöre.lagen avom

hänvisas för vissa kollisionsfall till 1986 årsleasinglagenI 24 §
sålunda varken tillgodtrosförvärvslag. Om leasegivaren ägarevar

upplåta leasingrätt till detta skalleller behörigleasingobjektet att
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godtrosförvärv sin leasingrätt enligt dekunnaleasetagaren göra ett av
och 3 §§ godtrosförvärvslagen. enlig-förutsättningar i 2 Isom anges

föreskrivsmodell för i 7 § första stycketmed denhet panträttsom
i lagenskall vad den godtrosför-godtrosförvärvslagen, sägssom om

också gälla godtrosförvärvsåledes leasingrättäganderättvärv avav
Därmed kommer också den praxisfinansiell leasing.enligt avtal om

för exempelvis godtrosförvärv äganderätt tillutvecklats avsom
vid leasing.motorfordon bli vägledande ävenatt

utanförsakrättsliga konflikt särregleras leasinglagendennaAtt just
systematik för äganderätt och vilkenföljd rådande panträtt,är aven

Liksom vid godtrosförvärv ägande-frängå.finns anledninginte att av
härvederlagsprincipen gälla vid lösen. Det innebärden s.k.skallrätt

den belastning godtroendekan lösa borträtte ägarenatt som en
betala i första hand vad leasetaga-innebärleasetagares rätt attgenom

leasetagaren i sin upplåtittill leasegivaren. Harhar erlagt turren
till andrahandsleasetagarenlösen primärt betalasleasingrätt, skall

Förslaget till änd-erlagt till den förste leasetagaren.intill vad denne
också detta.godtrosförvärvslagen täckeri §ring 7

leasingrättochKollision med panträtt annan

och till objekt harleasingrättOmFörslag: panträtt samma
flera leasingrätter tillför sig, ellerupplåtits till flera omvar

skall tidigarehar upplåtits på dettaobjekt sätt, ensamma
den för-företräde framförupplåtelse ha en senare om senare

fårleasingrätt inte före den tidigareellerpanträttvärvaren av
besittning då i godi sin ochobjektet är tro.

lease-fall dubbeldispositionbehandlas25 § leasinglagenI tre av av
Fallen lease-i 23eftergivaren mönster attavsersomsamma
upplåter förstolika lför objekt tillgivaren pant-personersamma

ellerleasingrätt och sedanförstoch sedan leasingrätt, 2 panträtträtt
Även underrättelseenligt 29 §gällerflera leasingrätter. här3 att en

övergångkaninnehar objektettredje ersättatill en avsomen man
god ochinnehållet i begreppenbesittningen.omedelbara Förden tro

till §till 23besittning hänvisas kommentaren ovan.
frågareglerar blir det ofta intekonflikter §de sakrättsliga 25I som

rättigheterna, eftersomde olikafaktisk kollision mellannågonom
varandra. exempel-vid sidan Omproblem kandessa utövasutan av

mottagitingåtts och leasetagarenleasingavtalleasegivaren sedanvis
därefter denuntierarkreditgivare,detta tillobjektet pantsätter somen

löspantsättning1936:88enligt kraven i lagenleasetagaren avom
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egendom innehaves tredje och leasing-är panträttensom av man,
inte oförenliga. Enligt 25 § leasinglagen har leasetagarenrätten

emellertid företräde. får betydelseDetta vid s.k. värdekollision vid
pantrealisation, i leasegivarens konkurs. Om objektet såledest.ex.
inte med belastning leasingrätten kan säljas till pris täckerettav som
panthavarens fordran, medför leasingrättens företräde denna rättatt
skall skyddad vid försäljningen panthavaren hadeäven fåttvara om
fullt betalt objektet sålts obelastat § förstase 27 stycket leasing-om
lagen. Resultatet kan dock bli det har före-panträttenmotsatta om
träde enligt vilket fallet25 blir leasegivaren först pantför-t.ex.om
skriver objekt finns hos tredje och underrättar tredjeett som man

härom och därefter med panthavarens medgivande ingårmannen
leasingavtal för objekt, hämtas eller levereras tillsamma som av
leasetagaren. Uppkommer i detta fall brist vid pantrealisationen,en

inte uppkommer objektet säljs obelastat, har leasetagaren rättsom om
kvarstå i nyttjandet endast han fyller bristen 27se § andraatt om
tredjeoch styckena leasinglagen.

Vad i 25 § leasinglagen bör i tillämpligasägs panträttsom om
delar analogi gälla för retentionsrätt till lös sak.ävengenom

Leasingrättens skydd leasegivarens borgenärermot

Förslag: Leasetagarens har inget skydd leasegivarensrätt mot
borgenärer besittningsövergång inte har skett. lease-Harom

däremot fått besittningen får han ovillkorligt skyddtagaren ett
alla borgenärer sådana panthavare enligt lagensmot utom som

Ärföreträdesregler har bättre leasingrätten. objekteträtt än
belastat med sådan kan leasingrätten falla bort dåpanträtten
objektet säljs vid utmätning eller konkurs, försäljningom en

förmed förbehåll leasingrätten medför panthavaren får be-att
aktansvärt mindre betalt för sin fordran. Leasetagaren kan i
sådant fall bevara sin panthavaren den-rätt ersättaattgenom

skada på grund leasingavtalet får bestå. Vid tillämp-attnes av
ningen dessa regler skall panthavaren, förutom köpe-av
skillingen, kunna tillgodoräkna sig de betalningar enligt
leasingavtalet inflyter och tiden efter beslutetsom avser om
exekution.

skydd leasegivarensLeasetagarens borgenärer regleras i 26-mot
leasinglagen. Reglerna bygger på principer28 liggersamma som

förtill grund reglerna nyttjanderätt till fast egendom i främst 12om
kap. 33 och 39 §§ Principerna innebär i korthetUB. sakrâtts-att en



Förslag näringsidkare 445SOU 1994:120 -

absolut skydd upplåtarensfullbordad nyttjanderätt all-ligt har mot
särskildoch borgenärer med förmånsrättborgenärermänna mot som

leasinglagen innebärnyttjanderätten. I 27 § dethar sämre rätt än att
besittningstagandet kan falla bort vid försäljningleasingrätten efter en

vid utmätning endast leasingrättens bestånd lederkonkurs elleri om
flera bättre ställda panthavare får betalt.till eller Isämreatt en

står sig leasingrätten.övrigt
på besittningsövergáng för borgenärs-grundläggande kravetDet

lagteknisk motsvarighet till bestämmelsenframgår 26 Enskydd av
leasinglagen inne-första stycket skuldebrevslagen. 26 §i 22 §finns

då besittningstagande inteleasegivarens konkursbo skettbl.a.bär att
eller häva leasingavtalet med anledning konkursen,får säga avupp

låta leasetagaren fortsätta nyttjandet. Efter-förpliktatboet är attutan
för leasetagaren täcker allt lease-sakrättsliga skyddet vaddetsom

leasegivaren enligt leasingavtalet, bör konkursenfår krävatagaren av
för kräva konkursboetgrund leasetagareninte heller utgöra att att

vid hävning detta.inträder i avtalet äventyr av av
lagfästs innehavare i objektetfjärde stycket27 §I panträttatt av

till leasingavgifter och lösensummor betalningarharvid behov rätt
till tiden efter beslut konkurs elleroch hänför siginflyter ett omsom

överlåtitstill dessa betalningar harutmätning, rättenäven separatom
Även principiellpâ denna punkt torde nåshoseller pantsatts annan.

fastighetsrätten ochmed se 12 kap. 8 32 §§ UBöverensstämmelse
princip 1993kan allmän se NJAmed vadoch utgöraantas ensom

tredje kap. konkurs-kap. 6 § stycket och 14 18 §på 526, 8524 s.s.
den föreslagna regleringenjfr avsnitt 4.7 slutet. Genomlagen, mot

ligger hur leasingstockarlösning i linje mederhålls även somen
belånas vid förbiseende leasegivaren.överlåtas ellerbrukar utom av

tordeeller pantsättning framtida betalningaröverlåtelseEn separat av
har beslutats. Omexekutiondock verksam för tid innan envara

betalningarna ellerinte behövermed i objektetborgenär panträtt
konsekvens den före-torde vidareförklarar sig avstå från dem aven

betalningar bör tillfalla konkurs-slagna regleringen dessaattvara
då objekteti så fall gällaallmänna borgenärer. Detta börboets även

sistnämnda fråganframhållas denskall dockinte Detär attpantsatt.
där reglerasfjärde stycket. Vaduttryckligen regleras i 27 §inte som
objektet ochmed iförhållandet mellan dels borgenär panträttär en

iborgenär meddelsleasegivarens allmänna borgenärer, panträtten
främst äganderätt elleroch tredje förvärvatobjektet rättman som

till betalningarna.panträtt
regler 1227 § medkompletteraharJag övervägt motsvararatt som

för lease-tidsgränsdvs.§ andra stycket UB,kap. 47 sätter ensom
motfordringarförskottsbetalningar och kvittaavräknarätt atttagarens
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leasingavgifter andraoch betalningar förfaller och belöpermot som
på tiden efter beslutet exekution. Sådana regler behövs visser-om

förligen inte till skydd bättre ställda panthavare, eftersom 27 § andra
tredje styckena medför objektet inte skalloch säljas belastat medatt

då förskott omfattandeleasingrätten eller kvittningsrätt skadarstora
dem. kan behövas särskilt skydd för konkursborgenärer-Däremot ett

i allmänhet, för säkerställa rimlig avkastning erhålls på deatt attna
leasingavtal konkursboet skyldigt respektera. Jag harär attsom

från föreslå regler detta,emellertid avstått eftersom någotatt om
praktiskt behov härav vid finansiell leasing såvitt bekant inte har
förelegat. Förskottsbetalning och kvittningsrätt torde därmed utan
särskilda inskränkningar kunna gällande i konkursen integöras om

i förstaåtervinning kan ske enligt hand 4 kap. 5 § konkurslagen.
Tillämpningen § andra och tredje styckena leasinglagen27 harav

belysts i kommentaren till 25 § Den hänvisning i 27 §ovan. som
till kap. 39 innebär leasingobjektettredje stycket 12 § UBgörs att

sannoliktvid försäljning auktion, det panthavare mednär är att en
fårföreträde framför leasingrätten beaktansvärt betaltsämre om

försäljning sker med förbehåll för leasingrätten, skall till före-göras
fastställa påmål för dubbla för storleken panthavarens skadautrop att

anledning leasingrätten förbehålls. Regeln torde bli aktuellmed attav
i undantagsfall.endast

följer principerna för leasingrättens bestånd vid exeku-Av 28 § att
tiv försäljning och försäljning i konkurs skall tillämpas också när en

objektetborgenär med i själv realiserar enligtpanträtt panten pant-
klausul eller 10 kap. 2 § HB. Bestämmelsen har motsvarighet ien

stycket patentlagen.103 § andra

Tvingande regler

föreskriften avtalsvillkorLeasinglagen avslutas i 30 § med att som
bestämmelserna sakrättsligt skydd verkan.strider är utanmot om

vad ändå skulle ha gällt enligt allmänna prin-Därmed uttrycks som
uttrycklig föreskrift dock lagtekniskt motiveradciper. En är attav

bestämmelser enligt 4 dispositiva intelagens § är annatom anges.

10.6 Leasinglagens ikraftträdande

finansiell leasing blir tillämplig på leasingtransaktionerLagen om
i kraft. gäller föringås efter lagen Detsamma änd-trättattsom

i godtrosförvärvslagen.ringarna
leasing träda i kraft förelagen finansiell böra denOm ansesom

internationell finansiell leasing, kan detföreslagna lagen om vara
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föreskrifternationella lagens ikraftträdandelämpligt i denatt om
dess i kraft den dag den internationella lagen6 § träderattange

föredra, denkraft eller, vilket kanske dag Regeringenträder i är att
bestämmer.

Ändringar i lösöreköplagen10.7

lagen omfattar luft-lösöreköplagen förtydligasFörslag: I att
vissa förenklingar och förstärkningarSamtidigt föreslåsfartyg.

lösöreköpet.av

Luftfartyg10.7.1

genomgång gällande i avsnittsamband med utredningens rättI av
luftfartygdet för närvarande osäkert4.6.1 har noterats att anses om

Bakgrunden till dettaföremål för lösöreköp.tillkan ärgöras ett
inskrivningpropositionen till lagen 1955:227uttalande i rättom av

intelösöreköp för sådan egendomluftfartyg där dettill attangavs
frågan130. analysske prop. 1955:13 Denskulle kunna av soms.

svårtavsnitt visar emellertid deti nyssnänmdagjorts äratt numera
denna ståndpunkt. Rättstillståndet harnågot bärande skäl förfinnaatt

svenska flygbolag har svårt medså osäkertdock att attansetts
back-affärerflygplan genomföra sale and leasesvenskregistrerade

leasegivare, vill säkra på få sak-utländskamed främst attsom vara
affárernas genomförandeför de köpta planen. Förrättsligt skydd om-

därför till registre-svenska plan Norge och Danmark, därregistreras
luftfartslagstiftningen respektive köpeavtalet köparenenligtring ger

de kommersiella nackdelar desakrättsligt skydd. Förutom stora som
det frånför flygbolagenbeskrivna förhållandena för med sig är

flygplans-i Sverige registreradesynpunkt betänkligt denallmän att
minskar.flottan

tidigare utred-kunnalösning på problemet skulleEn att ettvara
angåendeningsförslag luftfartyg SOU 1976:70Rätt till m.m.,

luftfartyg genomförs.förvärvsinskrivningsakrättsligt verksam av nu
år genomföra, och något allmäntkan dock bedömas fleraDetta attta

inte föreligga. enklareönskemål sådant genomförande lär Enettom
lösöreköplagen i saklösning då ioch snabbare göraär ett egent-att -

markerar luftfartyg omfattasförtydligandeobehövligtligen attsom-
på sikt helt till-kanske inte betraktaskanlagen. Detta som enav

därför lösöreköplagenproblemet, bl.a.fredsställande lösning attav
onödig administration hos köparen,föråldrad och skapar vissär men
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kan den eftersträvade klarheten allt uppnåspå denna inomväg trots
överskådlig tid.

föreslår jagbakgrund härav andra stycke införsMot iatt ett nytt
där det lagen inte gäller för registrerat§ lösöreköplagenl attanges

för vilken egendom förvärvsinskrivningskepp och skeppsbygge, med
ändå ske enligt kap. 9 § 1994 års sjölag.sakrättslig verkan kan 2

framgår indirekt luftfartygdet särskilda undantagetGenom att om-
fattas lagen.av

Övriga ändringar10.7

angivna ändringen bör vissa förenklingarsamband med denI ovan
lösöreköpet komma till stånd. Enligt minoch förstärkningar av

de formföreskrifter i lagen i dagbedömning fyller flera av som ges
sakrättslig funktion. därtillnågon relevant Lagen sininte är genom

svårbegriplig och sin detaljrikedomålderdomliga utformning genom
reform lagen,genomgripande där bl.a.komplicerad. En avmera

centralt register övervägdes, kundefrågan införande ett varaom av
projekt kan dock inte genomföras inommotiverad. sådantEtt ramen
Bl.a. bör införande centralt registerför denna utredning. ett ettav

Sålämplighets- och kostnadsanalys. längeföregås ingående enav en
med sakrättslig verkan registrera köpta lösa saker,möjlighet attges

böranledningar inte kan eller önskas traderas, dennaolikasom av
utformad så den alltförmöjlighet emellertid att utan storavara

går använda.olägenheter att
föreslår jag nuvarande § lösöreköplagenbakgrund härav lMot att

i vissa avseenden förenklas.på modern svenska och För-skrivs om
bevittning köpehand-främst kravetenklingarna innebär att av

köpehandlingens och kungörelsensavskaffas, kraven pålingen att
yrken måste iblir kravetinnehåll desamma, att parternasatt uppges

på uppvisande köpehand-kungörelsen avskaffas kravetsamt att av
för Kronofogdemyndigheten avskaf-och bevis kungörelsenlingen om

fas.
trettiodagarsfristerna för efterföljan-särskildaVidare föreslås deatt

lösöreköplagen avskaffas,ackord och utmätning i 3 §de konkurs,
företagshypotek i kap.för efterföljande 2motsvarande regelliksom

företagshypotek. följd1984:649 Somandra stycket lagen4 § enom
lösöreköplagen.avskaffas också 3 §sistnämnda ändringenden aav

helt saknar motsvarighet ikan deBeträffande dessa regler sägas att
sale and lease back ochövrigt. Exempelvis kansvensk sakrätt i

omedelbar sakrättslig effektskepp ske medsäkerhetsöverlåtelse av
§ sjölagen. Lösöreköp-enligt 2 kap. 9inskrivningsansökangenom
regler återvinning itrettiodagarsregellagens närmastmotsvarar om
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tillräckliga remedier borgenärs-vilka börkonkurs, även motvara
Beträffande särskilda regeln i företagshypo-illojala lösöreköp. den

den inte har någon motsvarighet vid exempel-tekslagen kan sägas att
säkerhetsöverlåtelse andra i hypo-omsättningsöverlåtelse ochvis av

tillgångar, såsom kundfordringar enkelteksunderlaget ingående
avtalet räcker och immaterielladenuntiation räcker, byggnader

Även pantsättningar egendomavtalet räcker.rättigheter somav
företräde framför hypotekethypoteksunderlaget fåringår i genast

sakrättsligt skäl fördenuntiation eller tradition. Något bärandegenom
lösöreköpet svårt finna. Av-avvikande behandlingdenna är attav

andra särföreskrifter för lösöreköp,liksom fleravikelsen torde,
historiska bakgrunden till lagen.förklaras endast denkunna av
medför lösöreköp, efterangivna ändringarnaDe ett attatt ennu

kungjorts, får verkan sälja-köpehandling ochkorrekt upprättats mot
och bevis kungörelsen läm-köpehandlingenborgenärer när omrens

in till tingsrätten.nas
Ändringarna och företagshypotekslagen skall gällalösöreköplageni

i kraft.ingås efter lagenlösöreköp trättattsom
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11 Konsumentleasing

Lagstiftningsfrågans11.1 tidigare behandling

de första konsumentköp- och konsumentkreditlagarnaNär infördes på
lângtidsuthyrning1970-talet till konsumenter ganskavar av varor

ovanligt Kreditköpkommitténsse betänkande SOU 1975:63 107 ff.s.
mindre ökning biluthyrningenEn TV- och hade dock börjat skön-av
och inom vissa förekomjas, branscher i viss utsträckning s.k. hyrköp.

Finansiell leasing maskiner och utrustning ovanlig i förhållandeav var
till konsumenter.

1915 års avbetalningsköplags bestämmelse avbetalningsköpom som
hyresavtal överfördesbetecknat i sak oförändrad till års1977parterna

konsumentkreditlag och har sedan saklig ändring överförts tillutan
konsumentkreditlag.1992 års Av bestämmelsen och dess motiv

principframgår leasingavtal i inte omfattas.att
regler förParallellt med skärpta konsumentkreditköp föreslog

Kreditköpkommittén med särskildaLag bestämmelser uthyrningen om
de allmänna skälenI följande SOU 1975:63vara. angavsav

205s.

i konsumentkreditlagengenomförande de"Ett föreslagnaav
kreditköp kanbestämmelserna leda till vissa strukturför-antasom

konsumentkreditmarknaden.ändringar på Sålunda torde följden bli
överströmning från avbetalningsköp modernare kreditköps-mot
former återtaganderätt vanliga lån.och vidare I denutan mot
riktningen verkar bl.a. reglerna upplysningsplikt, minstaom
kontantinsats och begränsning återtaganderätten. Kreditköps-av
reglerna kan emellertid leda till vissockså tänkas överströmningen

det konsumentskyddssynvinkel oreglerade hyresområdet.mot ur
Möjligheten sådan sker riktaröverströmning intressetatt moten
vissa med långtidsförhyrning förbundna nackdelar."

Nackdelarna med långtidsförhyrning enligt kommittén främst attvar
långadenna i det loppet dyrare för konsumentenavsevärt än ettvar

motsvarande kreditköp inte såsomoch konsumenten vid kreditköpatt
skyddad förverkandepåföljder. Det särskiltmotvar senare var

betänkligt då hyresförhållandet pågått länge och betydande hyresbelopp
erlagts.
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kanskeaktuella tidpunktenvid denolägenheterDessa varaangavs
emellertidOm dekonsumentintresset.betydelse förmarginellav

överströmningtill allmänskulle ledakreditköpreglernaföreslagna en
Därförbli högst påtagliga.olägenheternaskulleförhyrningmot

med be-skulle kompletteraskreditköpförreglernaföreslogs att
skulle inriktade påi första handuthyrning,stämmelser varasomom

kreditköpsliknandekreditköp tillfrånöverströmninghindraatt
förverkandepå-skyddoch konsumenternahyresförhållanden motge
inte sådanskulle däremotutformningBestämmelsernasföljder. vara

tillgodosekorttidsuthyrningmöjligheterkonsumenternas attatt genom
försvårades.tillfälliga behovmera

huvudsak regler 1innehöll iuthyrningslagenföreslagnaDen om
upplysnings-kreditköp, 2kontantinsatsen vidmotsvarandedeposition
uppsägnings-kreditköp,informationsplikten vid 3motsvarandeplikt

månadsför medersättningsskyldighet konsumentenrätt utan en
köprätt för konsumen-månader, 4då avtalet löptuppsägningstid sex
skillnaden mellan detmotsvarandeprismånader tillefter ettten sex

reglervissaerlagda hyror, 5kontantpriset ochursprungliga samt om
tillsyn.

i realiteten haköprättuppsägningsrätt ochFörslagen synesom
Kommitténkonsumentleasing.finansiellförbudinneburit motett

nackdelar fördeuppsägningsregelntillanslutninguttalade i att
gällande främstuthyrning sigförbundna med görkonsumenten ärsom

lagstiftningenhyresförhållanden,kreditköpsliknandelångvarigavid att
ochbinds vidinteinriktning konsumentensådanborde att varanges

utmärkandedetsjälv önskar ochtid hanför längreutgifterdess än att
vid köpomfattningikonsumenten änförhyrning bör störreför attvara

uppsägnings-Införandetmarknaden.valfrihetbibehålla sinkan av
uthyrning inte framstodmedförabakgrunddennaskulle atträtten mot

överströmningmotverkakreditförsäljning ochsubstitut förettsom
skulle innebäralångtidsförhyrning. Köprättenkreditköp tillfrån ett

påtidsgränsenochförverkande erlagd hyra,skydd mot sexav
hyresförhållandenför långvarigaundanröja riskenskullemånader att

schablonmässigoch draoskäliga resultattill ekonomisktledde även en
kreditköpsliknande för-ochfunktionell förhyrningmellangräns

håhanden.
för omfattandeföremåluthyrning blevtill lagFörslaget om

synnerligen oför-uthyrarnaframhölls de förBl.a.remisskritik. att
långvarigaomöjliggöra inte barafördyra ochskulledelaktiga reglerna

hyresavtal därhyresförhållandenkreditköpsliknande ävenutan
och inte såglångtidshyraönskadeverkligenkonsumenten varan

Från bil- ochalternativ till kreditköp. TV-förhyrningen främst ettsom
framhöllkritik. TV-uthyrarnautförligframfördesbranscherna att



Förslag konsumenter 4531994:120SOU -

inte sådanmed hyra TV i stället för köpafördelarna attatt artvar av
farhågor överströmning relevanta.kommitténsatt om var

framhöll departementschefen följandepropositionen prop.I
jfr80, 1421976/77:123 s.s.

vill jag först påpeka de regler kreditköpmin del"För att om m.m.
i det föregående innebär mindre långtgåendejag har förordat ensom

skulle följa kommitténs förslag.reglering Därmedän avsom
riskerna för allmän överströmningbortfaller till delstor en mera

kommitténstill uthyrning. i övrigt jagfrån kreditköp Aven attanser
sådan överströmning överdrivna. Det kan intefarhågor för ären

former uthyrningsverksamhet fyllerfrån vissaheller bortses att av
och sådan verksamhet självfallet inte i onödanangeläget behov attett

Samtidigt vill jag framhålla kommitténs förslag tillfår försvåras. att
flera värdefulla detaljer, inte minstuthyrningslag innehåller detnär

upplysningsplikt. Som jag skall återkommagäller uthyrarens senare
åstadkomma denjag emellertid kan konsument-till att mananser

området särskildinformation behövs även utan ut-ensom
f.n.Sammanfattningsvis jag åtminstonehyrningslag. attanser man-

lagstiftning uthyrningfrån införa särskildavståbör att om aven
finns emellertid anledning följaDettill konsumenter. attvaror

Skulle det visa sigområdet med uppmärksamhet.utvecklingen att
får frågan påsärskilda skyddsregler "behövsdet tas nytt.upp

föremålblev departementschefens ståndpunktlagrådsbehandlingenVid
1976/77:123 347kritikför prop. s.

utredningsarbetet berörts, avtals-finns, såsom under"Det ett par
tordei förevarande sammanhang ochintresseformer, är somsom av

nyttjanderättbetydelse. avtalpraktisk Den ärstor ena omvara av
avsedd under hela objektetsnyttjanderättstidendär är att vara

avsedd täcka objektetsoch där ersättningen leganlivstid är att- -
sådantleasingavtal. Ekonomisktvärde, s.k.hela sett motsvarar ett

övergå tillinte allstydligen köp. äganderättenavtal Attett avses
någon roll, eftersom nyttjanderätts-brukaren spelar knappast större

användas.tillförsäkrad egendomen så länge den kan Förhavaren är
framstårnyttjanderättshavaren-konsumenten arrangemanget som

längrekreditköp, ehuru kredittidenalldeles likvärdigt med är änett
tydligenfallet vid köp. avtal kommervanligen Dessavad ärsom

remissförslaget; kan intebli reglerade enligtinte säga attatt man
bli det villnyttjanderättshavaren skall Menavsikten ägare.är att

konsumentskyddssyn-åtminstone till del, sammaensynas som om,
kreditköp.avtal vidskulle sig gällande vid dessapunkter göra som

den mycketförhålla sig medPå motsvarande detsätt synes
options-förenad mednyttjanderättsavtalvanliga ärtyp somav

blinyttjanderättshavaren kanbestämmelseklausul, dvs. ägareatt om
den före-avtal faller in undervill. heller dennahan så typ av

nyttjande-fråga ikan inte detslagna lagen. Man säga, är ettatt om
tordeegentligen köp. Detfonn klätt avtal,rättsavtalets är ettsom
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möjligtalltså inte generellt inordna denna avtalsformsett attvara
kreditköplagen med stöd 3 § andra stycket.under den föreslagna ay

avtalsfonn särskilt slag. Atminstone ifråga mångaDet är en avom
nyttjanderättsavtal med optionsklausulfall dessa ekono-motsvarar

till kreditköp.miskt och gagnet ettsett
avtalsfonner, leasingavtalBeträffande båda dessa och nyttjande-

optionsklausul, kan frågas det sakligt befogaträttsavtal med ärom
föremål för så ingåendedå kreditköp till regleringgörsatt en- -

utanför regleringen frånsett vid nyttjanderättsavtallärrma dem att
del avtalet möjlighetenmed optionsklausul den tillav som avser

bestämmelser.äganderättsförvärv kan underkastad lagens Somvara
visa icke obetydliga svårigheterkommittéförslaget möter attsynes

dessa avtalsformer. förefaller dock önskvärtDetmanövrera att
förnyade försök reglera dem Fråga inte riskernagörs. äratt attom
konsumtionskreditomrâdet eljest kommer präglas påtagligatt av en

underskattats i remissförslaget. "skevhet

synpunkter föranledde departementschefen åter under-Lagrådets att
området borde följas med uppmärksamhetstryka, utvecklingenatt

frågan vid behov på 369.och a.nytttas prop. s.upp

de årens erfarenheter11.2 Slutsatser senasteav

Konsumentkreditlagens regler för kreditköp medFörslag:
återtaganderätt motsvarande tillämpningförbehåll gesom

finansiell konsumentleasing, med vissa avvikelser och förtyd-
till de särskilda förhållandena vid leasing.liganden med hänsyn

leasinglagens bestämmelser skallden föreslagna reglernaAv
ändring leasingavgiften och sakrättsligt skyddom av om

tillämpas konsumentleasing.även

årolägenheter på har framkommit i sambandDe medsom senare
konsumentleasing visar lagstiftningsingripandefinansiell äratt ett nu

gällande ipåkallat. Analysen kapitel 4 och vad olikarättav som
framkommit och redovisats under utredningsarbetet vid handensätt ger

delar villkoren i ordinärt avtal finansiell leasing iatt stora ettav om
Ävenkonsumentförhällanden måste betraktas oskäliga. avtals-som

formens hittillsvarande presentation och marknadsföring i konsu-är
Tillämpade former konsumentleasingmentförhållanden oacceptabel. av

har lett till problem och kännbara skador för relativtstora ett stort
antal konsumenter. gäller särskilt för de billeasingavtalDetta som
ingicks under åren 1986-90, då kravet lägsta kontantinsats vid
kreditköp särskilt högt ställt. finns inga garantierDet mot attvar
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liknande problem skulle kunna uppkomma nytt.
kan flera rättsliga mellandeDet noteras att av processer grupper av

vissa leasingbolag följt i spåren efterkonsumenter och de avtalsom
ingicks i slutet början 1990-talet inte1980- och harännusom av av

avslutats. innebär många de konsumenter oskäligtDetta att av som
leasingavtal fortfarande inte har erhållit rättelse ellerdrabbats dessaav

kvitt aktuella leasegivarnas betalningskrav. Många avtalenblivit de av
Allmänna reklamationsnämnden ARN, i flertalethar bedömts somav

avtalsvillkoren och leasegivarnas krav varit oskäliga.fall ansett att
Utredningen har gått igenom del de hundratals ärendenstoren av

konsumentleasing eller "privatleasing"rörande finansiell som
från och framåt. Enligt min meninghandlagts ARN 1990 ARN:särav

genomgående grundadebedömningar i dessa ärenden väl och motsvarar
främstallt väsentligt vad med stöd 36 § avtalslagen borde blii som av

domstolsprövning. Samtidigt må framhållasresultatet vidäven atten
avsaknaden direkt tillämpliga konsumentskyddsregler för leasingav av

utfallet rättsliga bedömningarnaturliga skäl medför kanatt av vara
förutse. förhållande liksom vid leasing mellansvår Detta äratt

i sig skäl för lagreglering.näringsidkare redan ett en
fördelar nackdelar medgenomgång och konsumentleasingDen av

i avsnitt visar den omständighethar redovisats 7.6 endaatt somsom
synvinkel skulle kunna betraktasden enskilde konsumentens somur

undvika eller kontantinsats vidfördel han kan lägreär änatt enen
Givetvis detta dock fördel frånkreditköp. kan inte ses som en

förhållandet visar i stället denkonsumentskyddssynpunkt, utan att
konsumentleasingens främsta funktion ligger i kringgåfinansiella att

skyddsreglerna i konsumentkreditlagen. framgårtvingande Somde av
nackdelar finansiell för medlistan de leasingavsnitt 7.6.2 kan som

lång. Detta gäller såväl i ekonomiskaför konsumentensig göras som
juridiska hänseenden.i

konsumentkreditlagen 1992 till gällaSärskilt efter breddningen attav
konsumentkredit, sig avsaknadenprincip alla andra formeri ter avav

finansiell leasing inkonsekvent ochmotsvarande regler för som en
konsumentskyddet.obefogad lucka i

vidundersökningar utländska förhållandenUtredningens gerav
klar åtskillnad mellanflesta hållhanden, de göratt enman

mellan näringsidkare. Av de länderkonsumentleasing och leasing som
regler för konsumentleasingi kapitel finns särskildauppmärksammas 8

Finland, USA, Tyskland ochdärav ieller vissa Norge,typer
finns i England.konsumentleasingFrankrike. lagregleringEn ävenav

finansiell leasing undantas konsument-portugisiska lagendenI om
kortfattadereglerat leasingensärskilt. Flera länder harleasing genom

konsumentkreditlagarna. har skett reglernai Dettatillägg attgenom
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antingen såtillämpning, allamotsvarandekreditköpför attgetts
med vissa uppräknadegjorts tillämpligaför kreditköpbestämmelser

bestämmelser skall gälla.vissa utpekadeså endastellerundantag att
ekonomisktoch för konsumentenjämförelse vanligasteDen utan

Sverige personbilar.konsumentleasing gäller iformenviktigaste av
ibland heltsynvinkel ochhär konsumentens nästanAvtalen är ur - -

eftersomockså i sakensliggermed kreditköp. Dettaidentiska natur,
någoninte medförleasing för konsumentfinansiell sagt annansomen

kan ligga iför vissa konsumenterfördel dennämnvärd än attsom
vilket konsumenten emellertidgåskontantinsats kanpåkravet runt,

för.får betala dyrtsenare
finansiell konsu-anförda föreslår jagbakgrund detMot attav nu

konsumentkreditlagens reglerSverige reglerasmentleasing i attgenom
avvikelser ochtillämpning, med demotsvarandekreditköpför enges

särskilda förhållandenatill debehövs med hänsynförtydliganden som
leasing.vid

ellerfimts anledning heltinte detjagDäremot stoppaattattanser
inte hellerkonsumentförhållanden ochleasing ifinansiellförbjuda att

konsument-konsumentleasing medfinansielljämställagenerellt sett
motiveras medkanske kunnaåtgärder skulleSådanakreditköp. att

beaktansvärda fördelarmedför några dekonsumentleasing inte somav
varför det kannäringsidkare,finansiell leasing mellanvidföreligger

påvisbart behov. Enligt minfyller någotavtalsfonnen intehävdas att
lagstiftarenuppgift föremellertid intemening bör det attenvara

vilkabehov och avtals-det finnsavtalsformervilkabestämma avsom
marknaden. Med hänsyn härtillverkaskall tillåtasinteformer som

direkt ellerförbjudas, sigkonsumentleasing börjag inte att vareanser
konsumentleasing inte hellerkonsumentkreditlagen börindirekt. I vara

de skydds-bör flertaletkonsumentkreditköp. Däremotlika med av
i denpä motsvarandekreditköp tillämpasgäller vid sätt,regler som

reglering leasing.lämpligutsträckning dessa ävenutgör avensom
skall tillämpasleasinglagenföreslår jag regleritvå punkterPå att

i leasinglagen. Dendessa erinras 5 §konsumentleasing. Omäven
sakrättsliga skydd föroch gäller detsjälvklartämligenpunkten ärena

andraleasinglagen. Deni 23-30 §§har regleratsleasingavtal som
ändring leasingav-reglerleasinglagensinnefattarpunkten att avom

reglerkonsumentkreditlagensstället förigiften skall tillämpas om
till dettaOrsakenleasinglagen. är7-9 §§ränteändring se att

skyddlängre gåendeinnebärändringsregler änleasinglagens ett
dåoch detta skyddkonsumentkreditlagenimotsvarande regler att

godo.konsument tillleasetagarebör kommagivetvis äräven somen
reglernaleasingavgiften ochändringreglernaBåde omom av

vartill här hänvisas sei kapitel 10,skydd har behandlatssakrättsligt
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och 10.5.10.3.6avsnitten
hyresavtalandra änförförslagnågraframinteläggerUtredningen

inteutredningsuppdragettill dettaSkälet är avserleasing. attfinansiell
finansiellaför deuppdragetochhyresavtalandra attomfattaatt
förslagenBegränsningenomfattande.mycketi sigredan aväravtalen

fråganställningstagande inågotinnebär inteleasing omfinansielltill
leasing-utanförhyresavtalförkonsumentskyddstärktbehovet ettav

konsumentskyddslag-särskildavsaknadenkanområdet. Tvärtom av
delsotillfredsställande, atthyresavtal genomförstiftning anses
nöjaktigt konsu-vaktslåmöjligheter ettatt omkonsumentorganens

positivastödjaskaninteskyddetbegränsade närblirmentskydd
allmäntförutsebarhet settbristandedendels somlagregler, genom

Särskilthyresavtal.förlagreglergrundläggandesaknasdetföljer attav
skettvid köpkonsumentskyddet genomutbyggnad somdenefter av
motsvarandeavsaknadenkankonsumentköplag enårs av1990

skälVägandesvårmotiverad.framståhyresavtalenförreglering som
uthyrninglagregleringföranföras avsåledes kunnaförefaller aven

inomintedockdetharredanSom nämntstill konsumenter.varor
förfunnitsutredningsuppdraget attutrymmeaktuellaför detramen

regler.sådanautformaochöverväga

ikonsumentleasingförRegler11.3

konsumentkreditlagen

tvåinnebärkonsumentkreditlagen attiändringarna nyaföreslagnaDe
förstabestämmelser. Deninledandebland lagensparagrafer tas upp

kreditköpsreglernasregelngrundläggandedeninnehåller om§3 a
regelochkonsumentleasingfinansielldefinition entillämplighet, aven

leverantörenkravköprättsligarikta moträttkonsumenten attgersom
vilkab §paragrafen 3andraDen angertrepartsförhållandet.i

leasing.vidgällaskallkreditköpförreglerfrån lagensavvikelser som

avvikelsesärskildkreditköpförRegler utan11.3.1 som
leasingpåtillämpas ävenskall

skallkreditköpförreglerkonsumentkreditlagensAvFörslag:
kon-minstareglernabl.a.tillämpaskonsumentleasing ompå

förtidsbetal-tillKreditgivarens rättochkonsumentenstantinsats,
ochåtertagandetillkreditgivarens rättreglernaochning om

skall ske.dåuppgörelseden som
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Vid konsumentleasing skall utgångspunkt tillämpas alla regler isom
konsumentkreditlagen tillämpningäger på kreditköp medsom
förbehåll återtaganderätt. Att del de inledande definitionernaom en av
i 1-4 inte kommer i fråga för tillämpning följer redan denav
särskilda definitionen finansiell leasing i förslaget till 3 vilketav a
inte uttryckligen har Följande regler däremotangetts. äger motsvar-
ande tillämpning särskilda tillägg eller undantag.utan

Lagens tillämplighet då näringsidkareän kreditgivareärannan- men
krediten förmedlas näringsidkare 1 § andra stycket.av
Lagens grundläggande definitioner 2 §.-
Lagens tvingande karaktär 4 §.-
Näringsidkarens allmänna skyldigheter 5 §.-
Marknadsföringslagens tillämplighet i fråga underlåtelse attom-
lämna information 8 §.
Kravet på skriftligt avtal 9 §.-
Reglerna avgifter och avgiftsändringar 12 och 13 såvittom-
gäller avgifter.
Kravet på minsta kontantinsats 14 och 15 §§.-
Förbudet för kreditgivaren köparen löpande fordrings-att ta emotav-
handlingar 17 §.
Förbudet viss avräkning 19 §.mot-
Konsumentens och kreditgivarens till förtidsbetalningrätt-
20-24 §§.
Kreditgivarens återtaganderätt, uppgörelsen vid återtagande och-
konsumentens återlösningsrätt 25-29 §§.
Kreditgivarens till handräckningrätt för återtagande 30-32 §§.-
Förbudet förutmäta fordran påmot att grund kreditköpetvaran av-
33 §.
Reglerna tillsyn 35-37 §§.om-

11.3.2 Definitionen finansiell leasingav

Förslag: Finansiell konsumentleasing definieras i konsument-
kreditlagen i princip i förslagetsätt till leasing-samma som
lag.

Den finansiella leasingtransaktion föreslås reglerad i konsu-som
mentkreditlagen i principär transaktion leasinglagensamma som

De i leasinglagens definition finansiellmoment leasing,avser. av som
direkt sikte på sådana materiella reglertar inte har förts in isom

konsumentkreditlagen, har dock inte tagits med i konsumentkredit-
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återfinns i förslaget tilldefinitionsistnämndaleasingdefinition.lagens
Bestämmelsen lyder:konsumentkreditlagen.stycketandra§3 a

vilkentransaktion ii denna lagleasingfinansiellMed enavses
avtalelleringårleasegivarennäringsidkaren övertar ett

upplåtelseleasetagarenmed konsumentenleasingavtalet om av en
leasingavgift,betalningnyttjandetill motvara

leveransavtaletavtalenligtförvärvarleasegivaren2. ettvaran
eller har ingått lea-tillkännerleverantörentredjemed part somen

ochsingavtalet,
eller be-skall betala ärleasetagarenbeloppde garanterarsom

huvudsakliga delendenellertäcka helaräknade för att av varans an-
skaffningskostnad.

2 § punkternarekvisiti sakinnehållerdefinitionDenna somsamma
i avsnittpunkter harför dessaVadleasinglagen.och 5 sagts2 som

här.såledesgäller10.3.4 även
alltkonsumentleasing ifinansielldefinitionenmedFördelarna att av

definition uppenbara.leasinglagensmed ärväsentligt överensstämmer
praktiska tillämp-i denhanteraenklaredefinitionenhetlig årEn att

andra berördadomstolar ochförochförbådeningen, parterna organ
utfyllande reglerleasinglageninnehållerVidarekonsumentområdet.på

konsumentleasing, eftersomvidtillämpasdel kanviss äventillsom
minimireglerinnehåller tvingandeendastreglerkonsumentkreditlagens

leasingtrepartsförhållandet vidregler förskydd. Detill leasetagarens
motsvarandeliggerkonsumentkreditlagen näraföreslås isom

leasingla-idevilket innebärleasinglagen,trepartsregler i momentatt
avpassadevälreglerför dessaavpassade ärdefinition ärsomgens

dettaSärskilt gällerkonsumentleasing.förtrepartsreglernaförockså
leverantörenleasetagarens/konsumentens rätti fråga mot varan,avom

konsumentkreditlagen16 §tillämpningden gentemotföräven avmen
punktenTredjeavsnitt 1l.3.3.följandeföreslås seleasegivaren som
för denförutsättningdärtilldefinitionen utgörangivnai den enovan

viduppgörelsereglerkonsumentkreditlagenstillämpning omav
föreslår.utredningenåtertagande som
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11.3.3 Regler för trepartsförhållandet

Förslag: Särskilda regler för trepartsförhållandet vid konsu-
mentleasing införs. Leasetagaren får rikta kravrätt direktatt

leverantören enligt konsumentköplagen leveran-mot som om
hade överlåtit till leasetagaren.tören Mot leasegivarenvaran

skall 16 § konsumentkreditlagen tillämpas såsom kredit-mot
givare vid konsumentkreditköp. Samma regler skall gälla för
indirekt och direkt trepartsleasing.

Vid analysen gällande har jag i avsnitt 4.4.5 sistarätt delavsnittetav
skisserat vad analog tillämpning reglerna för trepartsför-en av
hållanden i främst 16 konsumentkreditlagen§ kan för resultat vidge
indirekt och direkt trepartsleasing. Särskilt för den grundläggande
indirekta leasingmodellen det osäkert både ochär hur sådanom en
tillämpning kan och skall till. Grundorsaken till svårigheterna är att
reglerna i 16 konsumentkreditlagen§ utgår från konsumenten vidatt
kreditköp alltid har sin ursprungligarätt gällandegöraatt mot motpart
de påföljder vid fel och leveransdröjsmål stadgas i konsument-som
köplagen. innebärDetta tredje finansierar konsu-att part etten som
mentkreditköp inte, såsom tinansiären vid indirekt leasing, ställer sig

ursprunglig till konsumenten. Skulle Finansiärenmotpart görasom
detta kan han inte friskriva sig från för fel och dröjsmål.eget ansvar

indirektEn modell därmed inte praktiskär användbar vid finansierat
konsumentkreditköp. Finansiären får i stället, analogt med vad som

vidsker direkt trepartsleasing, förvärva kreditköpsavtalett som
leverantören redan har ingått med konsumenten. Finansiärensav varan

kan då begränsas intill den konsumenten har enligt 16rätt §ansvar
konsumentkreditlagen.

En lösning denna reglering kan i och för sig tänkasmotsvararsom
vid leasing, detta innebär i så falläven den klassiska ochattmen

dominerande indirekta leasingforrnen i realiteten förbjuds. Sakligt sett
riktigare och ändamålsenligt leverantören, konsu-attsynes mer som

vid leasing normalt uppfattar säljare, fårmenten som en ansvara som
säljare och leasegivaren vid indirekt leasing betraktas blottävenatten

finansiär. Med denna lösning kan indirekt och direkt treparts-som
leasing behandlas i förslaget till leasinglag.sätt görssamma som

likformig behandlingEn direkt och indirekt trepartsleasing ärav en
fördel bakgrund det ibland kan beroäven på tillfällighetermot attav
vilken dessa modeller hamnarav man

sagda leder framDet till leasetagaren vid konsumentleasing skallatt
kunna gällande köprättsliga krav direkt leverantörengöra mot
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lease-Eftersomleasinglagen.föreslås i 14 §motsvarande sätt som
rättigheterminst dedärvid hahanbörkonsumentär somtagaren

§§.främst 9-34konsumentköplagen,enligtharkonsumentköpare se
bestämmelse, liggerföljandelösaskan dettaTekniskt att somgenom

stycket konsument-tredjein 3 §leasinglagen,§14mycket nära tas a
kreditlagen.

gäller lease-leveransavtaletenligtskyldigheter motLeverantörens
hadeavtal ochi dettavaritleasetagaren part varantagaren omsom

till denne.direktöverlåtits

till detkopplasleasetagarens rättfördelendenBestämmelsen har att
Eftersomingått.harleverantörenochleasegivarenleveransavtal som

skall gällaleveransavtaletenligt motskyldigheterleverantörens
avtal,varit i dettadenne partleasetagaren/konsumenten omsom

konsumentköplagensgällandekunna göraleasetagarenkommer att
kommersielltleveransavtalet är ettleverantören ävenregler mot om

föreslagnai denskall leverantörenFramhållasleveransavtal. att
leasingavtalet ochtillkännaförutsättsleasingfinansielldefinitionen av

stycket 2andra3 §sekonsumentleasetagarenockså ärdärmed att a
betänklig-någrafinnasdärmed intebörkonsumentkreditlagen. Det

skyldigheterdeåläggsleasetagarenleverantörenheter mot sommot att
konsumentköplagen.följer av

deinnehållerbarabestämmelsenciteradedenkanNoteras att
leasinglagensi 14 §innefattasskyddtill konsumentens sommoment
leasinglagensså.uppfattasskall interegel. Detta attmotsvarande

utfyllande reglergälla ävenskallföreskrifter intekompletterande som
konsumentleasing.vid

gälla.konsumentkreditlagenbör 16 §leasegivarentillförhållandeI
vidföljaktligen,konsumentkreditlagen att§till 3 bförslagetI anges

säljarenskall leverantören17 §§ ochtillämpning 16 somansesav
skallkonsumentkreditlagen16 §kreditgivaren.leasegivarenoch som

panthavareellerförvärvaretillförhållandeigivetvis gälla även senare
rättigheter.leasegivarensövertarsom

innebärvilketleasing,direktockså vidgällabörVad sagtssom nu
enligträttigheterköparesgällande minstkankonsumenten göra enatt

leasegivarenursprungligeleverantören/denkonsurnentköplagen mot
konsumentkreditlagen16 § motenligträttigheterkredittagaresoch en

dentillämpningVidleasegivaren.ñnansiären/den ovanavnye
konsumentkre-styckettredje§till 3förslagetregeln iåtergivna a

enligt vilketavtaldethär"leveransavtalet"ditlagen utgörs av
ochingåttleverantörenleasingavtaldetförvärvarfinansiären som

leasingobjektet. i
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För leasetagaren/konsumenten bör det framför allt fördel attvara en
alltid kunna åberopa felreglerna i konsumentköplagen leverantör-mot

Samtidigt innebär den valda lösningen leasegivarennämntsen. attsom
kan friskriva sig från felansvar intill vad 16 § konsument-eget
kreditlagen medger. För den tillämpningennärmare sistnärrmdaav
paragraf hänvisas till avsnitt 4.4.5 sista delavsnittet.

11.3.4 Leasegivarens infonnationsskyldighet

Förslag: Liksom vid konsumentkreditköp skall vid marknads-
föring och före avtal konsumentleasing lämnas informationom

den effektiva kreditkostnadenräntan, och kontantpriset.om
Information skall dessutom lämnas leasetagarens totalaom
betalningsåtagande och leasingavgift inte får dras vidatt av
beskattningen. Alla priser och belopp skall inklusiveanges
moms.

Enligt 6 första§ stycket och §7 konsumentkreditlagen skall vid
marknadsföring kreditköp och innan avtal härom sluts lämnasav
information den effektiva kreditkostnadenräntan, och kontant-om
priset. föreslårJag detta skall gälla vid finansielläven konsument-att
leasing. föreslåsHärutöver information skall länmasatt om summan

alla leasingavgifter och andra belopp leasetagaren skyldigärav som
betala eller han sistnänmdaDet inkluderaratt garanterar.som

konsumentens garanti för visst avtalat restvärde. Inget hindrar att
restvärdet också i så fall måste upplysasseparat,anges men om
huruvida konsumenten för detta. Leasegivaren skall vidareansvarar
informera inte någon del leasingavgiften får drasatt vidom av av
beskattningen. Samtliga belopp och priser skall inklusiveuppges
moms.

Syftet med dessa bestämmelser konsumenten skallär kunnaatt
bedöma vad leasingfmansieringen kostar och jämföra med andra
ñnansieringsaltemativ innan han ingår leasingavtalet. förhållande-Den
vis långtgående inforrnationsskyldighet här föreslås jagsom anser vara
motiverad med hänsyn till den synnerligen bristfälliga och i många fall
direkt vilseledande marknadsföring och avtalspresentation före-som
kommit på leasingområdet jfr avsnitt 7.6 ovan. Redan avtalsformens
karaktär hybrid mellan hyra, köp och kreditgivning degörav att
ekonomiska konsekvenserna ofta svåra förstå och förutseär föratt
konsumenten. föreslagnaDen informationsskyldigheten bidrar till att
klargöra vad leasingtransaktionen egentligen innebär, vilket kan



Förslag konsumenter 4631994: 120SOU -

omfattande betalningsansvarkonsumenten ådrar sigförebygga ettatt
han inser det.attutan

Uppsägningsrätt för leasetagaren11.3

helstfårFörslag: Leasetagaren rätt när sägaatt som upp
då avtalet har löpt ii förtid och återlänmaleasingavtalet varan

uppgörelse viduppsägningen tillämpas reglernaår. Vidett om
i konsumentkreditlagen. Leasetagarenâtertagande 27 och 28

uppsägningstid.månadsskall iaktta en

mellan köp och hyresavtalgrundläggande skillnad ärEn ett ett att
skillnad från köparen normalt hartillhyrestagaren rätt sägaatt upp

objektet han inte längre har behovi förtid och återlämnaavtalet när
föreligger dock ofta ingen sådanfinansiell leasingdet. Vidav

i principavtalet innebäruppsägningsrätt för leasetagaren, utan samma
således endastbindning köp. Uppsägning kan skeekonomiska ettsom

endera sidan.avtalsbrott påvid
svårigheter överblicka det relativtEnskilda konsumenters att

innebörd och ekonomiska konsekvenser talarleasingavtaletslångvariga
Utgårbör föreligga för konsumenten.uppsägningsrättför vissatt man

vilketförsta hand finansieringsform,finansiell leasing ifrån äratt en
konsumentkreditlagen,föreslagna regleringen idenhär görs genom
uppsägning helt befriadock intekan konsumenten rätt attges genom

framhållits vid genomgångenbetalningsansvar. Somfrånsig av
ligger i stället till handsavsnitt 4.4.1 detgällande närmasträtt att

avräkningsreglema i 27 och 28 §§ konsumentkreditlagentillämpa även
sida. innebär leasegivarenfrån konsumentens Dettavid uppsägning att

obetalda delen detfrämst denvid avräkningen får tillgodoräkna sig av
alltrestvärde,finansierade beloppet plus konsumenten garanteratett av

får tillgodoräknakonsumentenefter avtalets medandiskonterat ränta,
Skulle avräkningenåterlämnandet.försäljningsvärde vidsig gevarans

godo, får detta inte utkrävastillnettobelopp leasegivarenett av
konsumentkreditlagen.tredje stycketi enlighet med 28 §konsumenten
då leasegivaren häverskall gällatill fullo vadDetta motsvarar som

återtarleasingatalet och varan.
enligtleasingavtalet till avräkningKonsumentens rätt sägaatt upp

tid.löpt viss inte alltför kortavtalet hardet sagda bör förutsätta att
berättigademotiverat leasegivarensenligt min meningDetta är av

leasingalternativet inte börförutsebarhet ochintresse rimlig attavav
valtförmånligt kreditköp. harväsentligt Jagframstå än ettsom mera
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ettårsgräns vad föreskrivstiden till år. Ensätta motsvararettatt som
leasingavtal medger uppsägning.flertalet dei somav

uppsägningsrätten kan helst efterföreslagnaDen utövas när attsom
år. uppsägningen skall dock gällalöpt i Föravtalet har ett en

behöver inte någrauppsägningstid månad. Leasetagaren angeom en
avtalet.fåskäl för sägaatt upp

återfinnsuppsägningsrätt i 3 b §konsumentensBestämmelsen om
ändring i konsumentkreditlagen.förslaget tillpunkt 4
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Redovisning12 beskattningoch
m.m.

12.1 Redovisning

Överväganden: En anpassning de svenska redovisnings-av
reglerna till IAS bör eftersträvas.17 Mot bakgrund detav

pågår inomarbete Redovisningsrådet och Redovisnings-som
kommitténs uppdrag läggs dock inga förslag.

utvecklaRedovisningsrådet, RR, har till uppgift de redovisnings-att
bör gälla för vissa s.k. publika företag,större, attnormer som genom
rekommendationer. årbl.a. utfärda RR har i juni detta antagit ett ut-

kast rekommendation redovisning leasingavtal.till Rekom-om av
mendationen i allt väsentligt med IAS bilaga17 seöverensstämmer
4.

Redovisningskommittén enligtJu 1991:07 har sina direktiv Dir.
till uppgift frågan vilka1991:71 bl.a. syften redovis-att ta upp om

ningslagstiftningen skall tillgodose. viktig fråga för kommitténEn är
det finns anledning det samband mellananalysera omprövaatt attom
beskattning finns i Sverige.redovisning och som

står fast vid de grundläggande synpunkter redan uttrycktsJag som
delbetänkandet Fastighetsleasing, Sale and lease backi SOU 1991:81

ff. Generellt framförde jag då anpassning de299 sett att en avs.
svenska redovisningsreglerna till IAS 17 borde eftersträvas. För en
sådan övergång måste dock beaktas de skattemässiga konsekvenser

skulle följa med detta, med anledning den starka kopplingsom av
mellan redovisning och beskattning gäller i Sverige. Sammantagetsom

jag det eftersträvansvärt slb-transaktioner såväl redovisadesfann att
transaktionernas ekonomiskabeskattades efter innebörd. Vadsom

och leasingavtal egendomgäller beskattningen hyres- avseende lösav
avskrivningjag i avsnitt 12.2.4 det beträffande tillförordar rättenatt
ekonomiskainföra regler med detpå inventarier bör övervägas att som

skattemässigt frångrund köp hyra.avgränsatsynsättet som
till rekommendation blir det tillåtet användaEnligt utkastRR:s att
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hos den enskilda juridiska ochredovisningsprinciperolika personen
Effektenavsnitt och bilaga detta det5.4hos koncernen, är attavse

redovisa finansielltdet enskilda företagetblir möjligt för att ett som
det bäst utnyttjar skatte-klassificerat avtalleasingavtal sätt som

minska den beskattningsbara inkomsten.möjligheter Dettamässiga att
rådande kopplingen till redovisningen. i dettaåter den Deaktualiserar

redovisningsprinciperna måste ocksåochförordade skatte-kapitel ses
anledning det arbete på skilda hållbakgrund. Meddennamot av som

några förslag i skatte- och redovisnings-därför intepågår lägger jag
delarna.

Inkomstbeskattning12.2

Överväganden: på skilda hållanledning det arbeteMed av som
redovisningsfrågor och sambandet mellanpågår beträffande

läggs inte några skatterättsligaoch beskattningredovisning
innebördenemellertid den ekonomiskaförordasförslag. Det att

den skattemässiga avgränsningen mellanbeaktas vidavtalenav
inventarier. generell övergång tillEnoch hyraköp ettav

bör arbetet medekonomisktrenodlat övervägas närsynsätt
Vidare förordasredovisningsfrågor avslutat.är att ettm.m.

tillförutsättning för förvärvarensleveranskrav rättsom
inventarier uttryckligen kodifierasvärdeminskningsavdrag

upprätthålls vid sale andkrav tills vidaredetta ävenoch att
inventarier.lease back av

Inledning12.2.1

i vilkenutredaren uppmärksamma och analyseradirektiven skallEnligt
syftet få fördelar vidagerandeutsträckning styrs attparternas av

utnyttja olika regler på området.otillbörligtbeskattningen eller att
möjligheteroch olika kommaåtgärder bör klargöras,Behovet attav

frittbelysas. Det står utredarenmissförhållanden börtill medrätta att
analysen kan upphov till.till regleringmed de förslagkomma som ge

generellt inte medförleasing lös egendomframförtsharDet att av
för leasegivaren hadei ställetskattefördel eftersom leasetagarennågon

leasetagaren hade valtvärdeminskningsavdragtillhaft rätt attom
förutsätter företagensådantegendomen. Ettförvärva attresonemang

Olika företag har emellertid oftaskattesituation.i fråga har samma
på grundobjekt. Denskattekostnad vid förvärvolika ettett avav

inte alla gångerföretageti detavdrag minskade skatten motsvararena
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ökning det andra företaget.motsvarande skatten i Det skatte-en av
mässiga värdet avskrivning inte detsamma i respektive företag.ärav

har haft genomslagskraft i all synnerhet vid investorleasingen.Detta
avskrivning minska sin skattebelastningVärdet haratt t.ex.av genom

och för sig reducerats sänkningen bolagsskatten, tordei genom av men 5
fortfarande betydelse.vara av

vñnansieringsfonn, egenfinansiering, lån eller någon formValet av
förhållanden.det enskilda företagets gällerleasing, Dettastyrsav av

och redovisningsmässiga synpunkter.givetvis i fråga skatte-även om
skattemässigt fördelaktigt för deti given situationDet är mestsom en

inte, fördelaktigtenskilda företaget kan, behöver ävenmen vara
givetvis inte negativt outnyttjadegenerellt endastDet är attsett. annars

övriga utnyttjas ellervärdeminskningsavdrag och avdrag avdragenatt
hållas för troligtutnyttjas de företag bäst behöver det. Det kansomav

inte ellerdet i vissa fall lett till investeringar ägtatt som annars rum
också så viss leasingverksarnhet intesenarelagts. Samtidigt detär att

företagsmässigt motiverad har etablerats utifråni sig har varit utan
skattemässiga effekter.rent

vid finansiell leasingEffekter12.2.2

företagetsframgått skattefördelarna knutna till det enskildaSom är
dock vissa exempel på generella skattefördelarsituation. Nedan anges

behandlats i kap. Givna exempel här skatte-även ses ur rensom
ingen bedömning effekten dem i övrigt,synpunkt, och görs om av

kapitalförsörjning konkurrens-till effektivitet, ochmed hänsynt.ex.
eller negativt. fördelar ochbedömas positivt Defördelar, bör

finansiell leasing lös egendom kan medföra inackdelar ettavsom
tillperspektiv jämfört med näraliggande finansieringsformer harvidare

Någon helhetsbedömningbelysts i kap. i kap. 10.viss del 7 och även
inom utredningensjag det inte möjligt genomföraatt ram.anser

inte beroendekan det positivtleasetagarenFör att vara avvara
inventarierleasingperioden förvärdeminskningsavdragens storlek. Om

kostnadsavdragfem år kan han snabbarekortare än göraär genom
värdeminskningsavdrag.leasingavgifter jämfört med Denavdrag för

leasingobjektet vanligen denmöjliga avskrivningen på änär större
första tiden. Om leasingav-värdeminskningen under denfaktiska

leasegivarens intäktervärdeminskningen så fördelasgifterna motsvarar
fördelaktigtavskrivningar tiden påoch sätt.över ett

fasta egendom ändrar denegendom tillförs leasetagarensNär lös
skattemässig karaktäregendomen i regel intetillförda utgörutan

fördelaktigtfortfarande inventarium hos leasegivaren. Detta är om
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egendomen sådant slag den, den köptsär leasetagaren,attav om av
skulle skrivits enligt reglerna för markanläggning eller byggnad förav
vilka avskrivningstiden längre för inventarier.är avsevärt än Lease-

kan föravdrag leasingavgifterna i stället förtagaren genom genom
värdeminskningsavdrag få betydligt snabbare kostnadsavdrag.ett

Vid investorleasing erhåller investom avskrivningsunderlag och
avskrivningar minskar den beskattningsbara inkomsten. Somgenom

den möjliga avskrivningennämnts objektenär normalt störreovan
den faktiska värdeminskningen under denän första tiden. Det

förhållandet avskrivningarna inledningsvis betydligtäratt större än
intäkterna från leasingavgifterna har haft avgörande betydelse viden
investorleasing underskotten från leasingverksamhetenatt t.ex.genom
kan kvittas överskott verksamhet. Den generellamot av annan
möjligheten få avskrivning %med 30 på anskaffningsvärdetatt även
för inventarier anskaffats den 31 december ökar intresset attsom
handla med avskrivningsunderlag före beskattningsårets utgång.strax

sällan finansierarInte leasegivaren köpet leasingobjektet medav
lånade medel och avdrag medges självfallet för dessapåäven räntan
lån. Vid investorleasing kan leasingverksamheten bedrivsattgenom-

handelsbolag också viss skattemässig fördelninggenom en av-
inkomst eller underskott mellan delägarna i handelsbolagetgöras
investorbolaget. Genom koncernbidrag kan sedan underskott iett
handelsbolaget via det ägande aktiebolaget flyttas inom helägden
koncern, med betydande skattefördelar resultat avsnittse 6.6.1.som
Skatteeffekterna har lett till renodlat skattemässiga etableringar av
leasingverksamhet. Efter skattereformen har emellertid investorleasing
minskat i omfattning och betydelse. Den sänkta bolagsskatten har
reducerat det skattemässiga värdet avskrivningar underskott.ochav
Vidare har utformningen k-surven haft dämpande effekt påav en
sådan leasingverksamhet.

Vid sale and lease back inte sällan redovisningsaspekterna detär
avgörande. Försäljningspriset i sin helhet intäkt ochtas upp som
tillgången avförs från balansräkningen. Det kapitalet ökar ochegna
Soliditeten förbättras, försäljningen föranlett vinst. finansiellaDetom
leasingavtalet i transaktionen kan också, tidigare nämnts,som vara av
intresse skattemässigt säljaren/leasetagaren kan bytat.ex. attgenom

värdeminskningsavdrag avdrag för leasingavgifter och förut mot
köparen/leasegivaren kan den möjliga avskrivningen inventarier
inledningsvis den faktiska värdeminskningen.större än Vid slbvara

inventarier förekommer inte sällan längre transaktionskedjor, därav
samtliga avtal träffas inom tidsram och anskaffningspriset påsnäven
objektet ökar högst från led tillavsevärt Transaktionernaett ett annat.
kan förekomma inom antal företag med intressegemenskap. Seett
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62 och bilagaRSV 7.s.
internationellEn leasingmarknad, s.k. border leasing, harcross

utvecklats. Denna form leasing, där minst finns iparterna ettav en av
land de övriga, i dag betydelsefullän ochär vedertagen formannat en

för finansiering investering Mångaöver gångergränserna.av
förefaller emellertid leasingavtalens konstruktion i väsentlig grad ha

möjligheten uppnå skattemässiga fördelar. Avtalensstyrts attav
utformning utnyttjar då olikheter i ländernas lagstiftning, t.ex. genom

möjliggöra avskrivning objekt flerai länder, s.k. doubleatt samma
dip, triple dip se avsnitt 6.7.osv.

En andel de finansiella leasingavtalen innehåller bestämmel-stor av
restvärdegarantier, bestämmelser leasetagarenattser om om ensam

eller tillsammans med leasegivaren skall ha förmånen den positivaav
skillnaden mellan objektets marknadsvärde vid avtalstidens slut och det
beräknade restvärdet, bestämmelser eller skyldighet förrättom
leasetagaren till visst angivet pris förvärva objektet vid leasing-att
periodens slut I vissa fall leder avtalsvillkoren till avtalensattosv.
innebörd helt eller till allt övervägande del jämställa medär att ett
köp, tycks normalt utgå från avtalen skall beskattasparterna attmen

hyra. förefallerDet rimligt denna utvecklingatt anta attsom av
avtalen uppfattar det skattemässig fördelstyrts att parternaav som en

avtal jämställa med köp beskattasär hyra.att attsom som

12.2.3 Behov åtgärderav

Det får allmänt betraktas positivt marknaden kan erbjudasett attsom
olika finansieringsmöjligheter för tillgodose behov inventarieratt av

De avtalskonstruktioner och alternativa ñnansieringsformerm.m. som
utvecklas bör emellertid inte enda eller huvudsakliga syfte ha attsom

eller skaffa skattekrediterundgå skatt jfr direktiven. Som framgåttatt
finansiellkan leasing typiskt innebära vissa skattefördelar.sett

skattemässigaRenodlat etableringar leasingverksamhet har före-av
kommit, särskilt inför skattereformen vid investorleasing och vidäven

leasing kommanditbolagsetableringar. De flesta beslutannan genom
i enskilt företag alltid till viss del vilka skattemässigaett styrs av
följder de kan få. företagAtt söker minimera sina kostnader och att
villkoren i leasingavtalen till ekonomiska situationparternasanpassas
bör självfallet intedet några invändningar mot.resas

enligt minkan mening inte hävdasDet olika regler på omrâdetatt
otillbörligt utnyttjas. Snarare det så gällande avskrivnings-är att t.ex.
regler för inventarier, och formellt vid den skattemässigasynsättett
gränsdragningen mellan köp och hyra, utnyttjas i så hög grad som
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möjligt. har därför valt belysa främstJag de åtgärder i dessaatt som
kan vill också framhållaavseenden Jagövervägas. att oavsett om

skattefördelar kan uppnås finansiell leasing eller ej, börgenom
bakgrundövervägandena den relativa osäkerhetmotses av om

råder, beträffanderättsläget främst avgränsningen mellan köp ochsom
också frågan leveranskrav förutsättninghyra gällerettmen om som

till värdeminskningsavdrag inventarier,för förvärvarens vilketrätt
har avgörande betydelse vid slb, särskilt avsnitten 6.2 och 6.5.se Ett

eventuella oklarheter borde positivt förundanröjande såvälav vara
skattemyndigheterna marknadsaktörema.som

Industriförbundet hardetta sammanhang kan gjortI nämnas att en
den behandlingenframställning till regeringen skattemässigaom av

föreslår lagstiftning beträffandeleasing. Industriförbundet viss rätten
till värdeminskningsavdrag på inventarier, vilken enligt förbundet

kodiñering gällande praxis. till fram-innebär Bakgrundenen av
framför allt förekomsten internationell leasing ochställningen är attav

förbundetssvenska skattemyndigheter enligt uppfattning sinagenom
skapar osäkerhet,ställningstaganden i pågående skatteärenden tillstor

företagen. Innebörden förslaget det slås fastförfång för är att attav
äganderätt inte har betydelse civilrättsligskattemässig änannan

leasingavtal innehållaäganderätt. har då tagits till vissa kanHänsyn att
skallköpeavtal, och dåsådana villkor de i själva verket utgöratt

för värdeminskning. Enligtinte uthyraren, avdraghyrestagaren, göra
anläggningstillgångskall den förvärvarförslaget ettgenomsom en

värdeminskningsavdrag det sigomsättningsköp ha till rörävenrätt om
påpekas koditieringand lease back. bör dåsale Det att avenom

fråga eftersom något avgörandepraxis det här inteär om, av
inventarier föreligger.Regeringsrätten med sikte på slb inteav

åtgärd regeringsbesluthar lämnat framställningenRegeringen utan
1993-11-18.

Avgränsning mellan inventarier12.2.4 köp och hyra av

Avgränsningen mellan köp och hyra har i avsnittbehandlats 6.2. Som
framgår finansiell leasing inte definierat eller regleratdär sigär vare

civilrättsligt eller skatterättsligt. Avtalsformen behandlas i regel som
vanlig hyra lös sak, delar reglerde normalttrots att storaav av som

för hyra avtalas bort vid finansiell leasing.gäller
inventarierskattemässigt betraktas tillDen haägaresom som anses

frågantill värdeminskningsavdrag på dessa. Vid bedömningrätt av om
överföring äganderätten läggs bedömning det civilrättsligaav en av

till för bedömningen.förhållandet grund den skattemässiga Denäven
behöver emellertid inte nödvändigtvis innebäraformella äganderätten
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vanligen knutna tillförmånerekonomiska risker ochde äratt som
formelle Mot bakgrunddenägandet inventarier ligger hos ägaren.av

enligt min uppfattningsyfte finns detvärdeminskningsavdragensav
på fråganekonomiskti stället anläggagoda skäl synsättettatt om vem

värdeminskningsavdrag påtillbör åtnjutaavtalsparterna rättsomav
avskrivning gynnanderäkenskapsenligReglernainventarier. är avom

överavskrivning, dvs.tillmöjlighetoch innebär bl.a.karaktär att
företags-vadmedför värdeminskning medges äravdrag änmer som

finns detfinansiell leasingvidmotiverat. Särskiltekonomiskt
grund förbörägarriskanalysera sådan utgöraanledning att somom

formelledenvärdeminskningsavdrag ligger hos ägaren.
leasetagaren stårfinansiell leasingdrag förNågra utmärkande är att

dess kostnader. Lease-och står förför objektetochrisken ansvarar
också denfinansiell leasingvidenligt standardavtalenärtagaren som

ouppsägbart,Leasingavtaletinsolvens. ärstår risken för leverantörens
principstrikt och ibetalningsskyldighetleasetagarens ärvarför

Grundläggandeobjektet.nyttjandetdet faktiskaoberoende avav
skyldigkanalltid ellerockså leasetagaren görasärelement attär att

förersättningdennetill leasegivarenbeloppbetala ett gersom
kostnader ochandraräntekostnader,föranskaffningsutgiften samt

och objektetsleasingperiodenmellanöverensstämmelsevinst. Om en
regeldetta itillgodoseslivslängd föreliggerekonomiska genom

föreligger kanöverensstämmelse intesådanleasingavgifterna. Om
slut.avtalsperiodensrestvärde vidobetydligtinteobjektet ha ett

på ellerleasegivarendå sättLeasetagaren även ett annatattgaranterar
restvärdegarantier,skeersättning. Detta kanfår full t.ex.genom

Utmärkande för avtalsformenförlängningsskyldighet.säljoption eller
med objektet.befattningdirektleasegivaren aldrigocksåär taratt

jämföra medsin funktionsåledes tillFinansiell leasing närmastär att
syftar huvud-objektettilläganderättFinansiärenskreditgivning.

på leasetagaren.för fordringarnasäkerhettillsakligen utgöraatt
hävdas lease-med fogkan detangivna bakgrundenden attMot
värdeminsknings-tillborde haleasegivaren,och inte rätttagaren,

använder och ärleasingobjektet. leasetagarenpå Detavdrag är som
förstår riskennäringsverksamhet ochobjektet i sinberoende somav

situationen idelleasetagarensvärdenedgång För ärobjektets m.m.
snarlikt ekono-objektet. Ettsjälv köpthandensammastort som om

eftersomfaktiska resultat,oftauppnås ochresultatmiskt även samma
avtalsperiodensvidleasetagarenobjektet tillfallervanligtdet är att
leasingavtalet.kreditrisken påtillbegränsadriskLeasegivarens ärslut.

säkerhet dockmed objektetkreditgivning ärSkillnaden attmot som
förgällertill vadobjektet, itilläganderättleasegivarens motsats som

leasegivarenutgångspunkttill det ärlederpanthavare, att somsomen
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kan tillgodogöra sig eventuell skillnad mellan marknadsvärdet och ett
lägre beräknat restvärde.

Framväxten finansiell leasing måste dock beaktas. För mångaav
företag kan finansiell leasing medföra fördelar framför finans-annan
iering. Finarisieringsformen bedöms flexibel. Full finansieringsom
erhålls i princip krav insatskapital varför rörelsekapitaletutan
lämnas Normalt krävs ingen säkerhetorört. det leasade objektetutöver
och företagets kreditmöjligheter försämras därför inte Omnärrmvärt.
den finansiella leasingens grundläggande reella innebörd genomgående
läggs till grund för beskattningen skulle detta leda till avtalsforinenatt
i delar skattemässigt skulle underkännas hyra, eller istora vartsom
fall få ändrad karaktär.

Utredningen saknar tillräckligt underlag, bl.a. från samhälls-
ekonomiska och rättspolitiska synpunkter, för ställningstagande tillett
lämpligheten generell övergång till renodlat ekonomisktettav en

Jag kan därför inte förorda sådana generellasynsätt. regler, även om
detta från strikt skattemässiga synpunkter rimligt. Inte hellerär kan
för närvarande bedömas sådan övergång borde genomförasom en

särskilda Skatteregler eller koppling till eventuellgenom genom en en
redovisningsmässig klassificering finansiella leasingavtal. Ett sådantav
ställningstagande skulle också föregripa den analys sambandetav
mellan redovisning och beskattning ingår i Redovisningskom-som
niitténs uppdrag och det arbete med redovisning leasingavtalav som
pågår inom Redovisningsrådet se bilaga 4. Den civilrättsliga
avgränsningen mellan köp och hyra bör därför, hittills, ligga tillsom
grund för den skattemässiga avgränsningen.även

Även civilrättsligaden gränsdragningen också fortsättningsvisom
bör ligga till grund för den skattemässiga avgränsningen mellan köp
och hyra förutsätter enligt min uppfattning rimlig beskattning atten

vid den skattemässiga bedömningen beaktar den ekonomiskaman
innebörden avtalen. Denna kan nämligen i hög grad avvika frånav

formella bedömningenden avtalen. ekonomisktEtt börsynsättav
därför anläggas i så måtto beträffande hyresavtal företer såatt som
starka köp- och krediträttsliga inslag, de i realiteten fåratt samma
effekt köp också skattemässigt skall behandlas enligt denna effekt.som

civilrättsliga äganderätten bör såledesDen inte läggas till grund för
beskattningen, det uppenbart någon denär änatt partom annan
formelle den innehar den ekonomiska äganderätten.ärägaren som
Därmed inte det vid den civilrättsliga gränsdragningen heltattsagt

från de ekonomiska realitetema.bortses
Internationellt visar utvecklingen finansiell leasing inlednings-sett att

vis i flestabehandlades hyra de länder. Efter hand har dock isom
många länder ekonomiskt lett till ändrade Skatteregler,synsättett
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då i hög gradvärdeminskningsavdrag hartillochpraxis rättenm.m.
denna ändrade skattebe-leasegivaren. Trotsinteleasetagaren,tillagts

utveckling inte ha hämmatsleasingensden finansiellahandling synes
representerade vidde länderländer. Avi dessa crossensom var

hade bl.a. Tyskland,Stockholm 1990konferens ileasingborder
Österrike på elleroch Norge,Nederländerna,Belgien,Luxemburg, ett

till grund för beskatt-ekonomisktsådant synsättlagtsätt, ettannat
leasing 23of borderTaxationdokumentationSeningen. s.cross

30 f.och s.
Tyskland har lämnatsreglerna iskatterättsligabeskrivning deEn av

innebär bl.a.utfärdatsföreskrifterdetaljerade8.3.1. Dei avsnitt som
skattemässigtleasegivarenfullamorteringsavtal betraktasVidföljande.
minst 40 ochavtalsperiodenursprungligaden motsvararägare omsom

avtalet köp-livslängd. Innehållerekonomiska% objektets90högst av
understigadärtill inteoptionsvederlagetfårförlängningsoption,eller

förmarknadsvärde vid tideneller lägrerestvärdetskattemässigadet ett
förspeciellt leasetagarenobjektetutövande. Omoptionens anpassats

påkan användasavtalsperiodenursprungligaefter den ettoch
leasetagarendenne, skallendast hosmeningsfulltekonomiskt sätt

ochlängdavtalsperiodensskattemässigt betraktas ägare oavsettsom
för minstlöperdelamorteringsavtal,optioner. Vidförekomst somav
betraktasekonomiska livslängd,% objektets90och högst40 av

vidskall säljasobjektetbl.a.skattemässigtleasetagaren ägare omsom
för underskott, dvs.därvidoch leasetagarenavtalsperiodens slut svarar

restskuld, och erhållerochförsäljningsintäkt änskillnaden mellan mer
överskottet.%75 av

leasegivaren betraktasutgångspunktenformelladenI Norge attär
leasing-avtalsperioden ochleasingobjektet undertill attägaresom

fallet kan dockenskildahyra. I detbeskattasföljaktligenavtalet som
skattemässigtavtaletinnebördenden reellapå grundleasetagaren avav

avbetalningsköp.dåbeskattasoch avtaletbetraktas ettägare, somsom
skattemässigtbedömningenkonkretaVid den parterna somavav vem

rättigheter,vid bl.a.viktläggs parternasägareär att somanse
till objektetsförhållandeavtalet irisktagande enligtskyldigheter och

innehåll iavtaletsoch tillavtalsperiodenutgångenrestvärde vid av
denbeträffandeanvisningarutfärdatharSkattedirektoratetövrigt.
445ABC 1993,Ligningsleasingbehandlingenskattemässiga s.av -

skattemässigtpå leasetagaren ärexempelfi. Som när att somanse
följande.avtalsperiodenunderleasingobjektettillägare anges

avtalsperiodensobjektet vidtillblir enligt avtaletleasetagaren ägare-
utgång.

pristill visstköpa objektetskyldighethar ochleasetagaren rätt ettatt-
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efter viss tid.

leasetagaren intehar skyldighet, köpa objektet tillrätt, att ettmen-
visst pris så fördelaktigt det övervägande sannoliktär ärattsom
"altoverveiende sannsynlig" leasetagaren objektet vidövertaratt
avtalsperiodens slut.

leasetagaren har förlänga avtalet leasingavgifträtt att mot en som-
reducerats så mycket den ligger betydligt under marknadshyran.att

avgiften till årligenReduceras belopp mindre änett motsvararsom
tidigare årsavgift så1/12 reduktionen leasetagaren måsteär stor attav

ägare.anses som

obetydligt ingetobjektet har eller restvärde vid avtalsperiodensett-
utgång.

leasetagaren skall täcka förlust eller uppbära vinst vid försäljning av-
utgång.objektet vid avtalsperiodens

objektet har införlivats i leasetagaren tillhöriga tillgångar på ett-
sådant det inte fysiskt och/eller ekonomiskt försvarligtärsätt att att

objektet igen.separera

avgränsningskattemässig mellan köp och hyra bör enligt minEn
mening komma till uttryck i lag. Fördelarna med så detaljeraden
reglering i Tyskland bestämmelserna förutsebara ochär ärattsom

Årelativt enkla tillämpa. andra sidan bedöms de leasingavtalävenatt
föreskrifternainte faller under någon de särskilda efter desom av

skattemässiga grundprinciper Bundesfinanzhof fastslog 1970.som
blir då allmänt förmåner och risker fördelatsAvgörande hurmera

mellan i det enskilda fallet. Utgångspunkten leasetaga-är attparterna
skattemässigt bedöms han både står risken förägaresom omren

värdenedgång och har förmånen värdeuppgång jfr avsnitt 8.3.1.av
Nackdelarna med detaljerade regler angivna exempel kanär att

tidenbetraktas uttömmande. De avtal utvecklas, ochöversomsom
helt jämställatill sin ekonomiska innebörd kan med iattvarasom

angivna kan då falla utanför regleringen.föreskrifterna exempel, En
uttryck för den ekonomiska innebördregel allmänt ger avsom mer

fyllas praxisavtalen skattemässigt bör beaktas kan med ochutsom
fördelatskan till hur risker och förmåner mellanhänsyn parternatas

min mening föredra,enskilda fallet. alternativ enligti det Detta är att
i det följanderegeln begränsad räckvidd. Jagförutsatt att gerges

regel.innebörd och utformning sådanexempel på av en
skattemässigavid den be-ekonomiskt beaktasNär synsättett

innehåller villkor viddömningen bör de hyresavtal settsom,som
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leder till uthyrarens intresse värdet påavtalsperiodens ingång, att av
avtalsperiodens utgång så obetydligt något verkligtvidobjektet är att

inte någotkvarstår beskattas köp. Uthyraren harägarintresse inte som
han har endast obetydligtekonomiskt ägarintresseverkligt, ettom

avtalsperiodens utgångmarknadsvärdet objektet vidintresse av om
endast obetydlig riskberäknade restvärdet och ståröverstiger det en

objektet. då uppenbartvärdenedgång Detför ytterligare är att
eftersom all betydande riskekonomiskthyrestagaren är ägaren sett,

förmån skillnaden mellanvärdenedgång och all betydandeför av
överförts till denne.beräknat restvärde harmarknadsvärde och

så uthyrarens formella äganderättockså uttryckasFörhållandet kan att
läggas till grund förekonomiskt den inte börså uttunnadär sett, att

förmåner ochfördelningenVid bedömningenbeskattningen. av av
sådana omständigheter hyres-måstemellanrisker parterna som

förlängningsrättoch säljoptioner,förekomst köp-periodens längd, av
värde tillmätasobjektets beräknadeförlänga ochskyldighet attresp.

särskild vikt.
in i punkt 14innebörd kanregel angivenEn tas a aven nyav

innehålletförslagsvis detkantill 23 § KL. Denanvisningarna attges
och 14 fåri punkterna 13bestämmelserna göras ävenavdrag enligt

den skatt-inventarier nyttjasandramaskiner och änannanavom
hyresavtalet innehåller villkormedges dock inteskyldige. Avdrag om

ingång, medföravtalsperiodensbedömning vidvid attensom,
avtalsperiodens utgångvärde vidinventariernasintresseuthyrarens av

återlänmas vidför inventariernasannolikhetenobetydligt ellerär attatt
tillfall tillkommerutgång obetydlig. I dessa rättenavtalsperiodens år

hyrestagaren.avdrag
in under regelntvekan falleravtalExempel på sådana utan gessom

jfrcivilrättsligt köp,fall torde avtalenvissa utgöranedan. I även
vid frånavtalen redan i dag,bordeoch i andraavsnitt 4.2, en

avtalen,skattemässigsjälvständigobligationsrätten genomsyn av
köp.beskattas som

till objektetövergår äganderätteni hyresavtaletvillkorenEnligta
slut, ellervid avtalsperiodenspå hyrestagarenautomatiskt

och tillvid viss tidpunktavtalsvillkoren har hyrestagarenenligtb en
objektet.lösaoch skyldighetpris bådevisst rätt attett

lösamed hyrestagarensframhållasbör rättBeträffande b attatt
och med skyldighetlösaanvisajämställs rätt attäven attatt annanen

hela lösenbeloppet,hela ellerhan nästanlösa även garanterarattavses
till detta värde. Omobjektetnågon löserhan ellerinteäven annanom

objektet dessutomeventuellt återlänmandevidhyrestagaren ett av
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måste betala så hög straffavgift till uthyraren, den nästanatten
lösenbeloppet det ekonomiskt uppenbart han löserärmotsvarar sett att

Ävenobjektet. avtal där det omständigheterna underförstått framgårav
sådanhyrestagaren har och/eller skyldighet i ochrätt aatt som avses

b bör givetvis bedömas köp.som

ursprungliga hyresperioden sådanc Den längd i förhållande tillär av
objektets ekonomiska livslängd objektet kan ha endastväntasatt ett
obetydligt eller inget kvarstående värde vid avtalsperiodens utgång,
eller

d skyldig förlängahyrestagaren hyresavtalet för objektetsär att
återstående ekonomiska livslängd och objektet kan ha endastväntas ett
obetydligt eller inget kvarstående värde vid förlängningsperiodens
utgång, eller

hyrestagaren har förlänga hyresavtalete för objektetsrätt att
återstående ekonomiska livslängd ytterligare vederlag ellerutan mot

obetydligt tilläggsvederlag och objektet kan ha endastväntasett ett
obetydligt eller inget kvarstående värde vid förlängningsperiodens
utgång.

Vid bör förlängningshyran utgå obetydligte med vederlagettanses
för förlängningenden vid tidpunkten ligger betydligt under mark-om

nadsmässig hyra för objektet.
avtal sikte på dels förekomst optionerNästa targrupp av som

innebär eller skyldighet för hyrestagaren lösa objektet, delsrätt att
avtalsbestärnrnelser fördelning skillnad mellan marknadsvärdeom av
och beräknat restvärde, och tillämpning leder till ekonomisktattvars

förmån överförts tillall betydande risk och har hyrestagaren.sett
under hyresperioden eller vid dess utgångOm hyrestagaren har rätt

lösa objektet bör detta inte i sig medföra avtalet skall beskattasattatt
Vid köpoptioner avstår uthyraren typiskt från förmånenköp. settsom

realisera marknadsvärde kan högre beräknatänettatt varaav som
restvärde. Endast de avtal bör beskattas köp, där köpoptionensom
utformats så uthyraren dessutom står endast obetydlig förriskatt en
ytterligare värdenedgång. Enbart säljoption medför inte heller i sigen

hyresavtalet skall beskattas köp. säljoption överförsGenomatt som en
för värdenedgång på hyrestagaren,risken hyrestagaren skyldigärmen

objektet endast uthyraren så påfordrar.lösa Endastatt om om
säljoptionen utformats så, uthyraren dessutom har endastatt ett
obetydligt intresse eventuellt högre marknadsvärde detänettav
beräknade värdet, bör avtalet beskattas köp. Om avtalatparternasom

fördelning eventuellt överskott eller underskott vid försäljningom av
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utgång bör avtalet beskattas köpvid avtalsperiodensobjektet somav
ochför betydande del underskottet harhyrestagaren avsvararom

betydande del överskottet.förmånen avav

avtal beskattas då köp;Följande som

hyresperioden eller vid avtals-har underi hyrestagaren rätt att
ytterligare vederlag eller tillutgång lösa objektetperiodens ettutan

förhållande till beräknat värde vidförväntas bli så lågt ipris kansom
förtidigast kan sannolikhetendåden tidpunkt utövas,rätten attatt

framstår obetydlig redan vid avtals-skall återlämnasobjektet som
början, ellerperiodens

till prisskyldig vid viss tidpunkt lösa objektethyrestagareng är ettatt
förhållande till beräknat värde vid denbli så högt ikan förväntassom

sannolikheten förtidigast kandå uthyrarenstidpunkt utövas,rätt att
obetydlig redan vidutnyttjar sin framstårinteuthyraren rättatt som

elleravtalsperiodens början,

betydande delförmånenför och harh hyrestagaren avavsvarar
försäljningsvärde objektet vidvärde ochmellan beräknatskillnaden

utgång.avtalsperiodens

underskall avtal där "hyrestagarenIndustriförbundets förslagI ett
förvärvadå hyresperioden löperellerhyresperioden, ägerut,

sådan utsträckningvid avtalets ingående iför prisinventariet ett som
vid utköpstidpunkten,beräknade värdeinventarietsunderstiger att

förslagköp. Dettaförsumbart" bedömasframstårpriset somsom
då viktigtfi sak med alternativ Det är attöverensstämmer ovan.

blir exaktalternativekonomiska resultatet dettadetframhålla att av
köpoptionnämnda alternativ. Omvid övrigadetsamma även enovan

det såledesköp, finnsbör bedömastill mycket lågt värdeett som
innebördenekonomiskabeaktande denanledning medingen att avav

något köp.exempelövriga angivna änavtalen bedöma annatsom

objektet vid avtalsperiodensåterlänmandeföri Sannolikheten ett av
desstill objektets karaktär,obetydlig med hänsynframstårutgång som

kostnadernatillhörig egendom ellermed hyrestagarenförenande annan
vid avtalsperiodensvärdeförhållande till objektetsåterlämnandet iför

utgång.

sådant och innebärtill objektetexemplet,sista knyterDet soman
RÅ täckdikningsanläggning,ref. 166,praxis 1987kodiñering aven

väsenligtregel i allt6.2.2. En6.2.1 ochjfr avsnitt sammaav
Industriförbundet.föreslagitsinnebörd har även av
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hyrestagaren skattemässigt betraktaNär till inven-är ägareatt som
tarierna kommer avtalet beskattas avbetalningsköp. Dettaatt ettsom
innebär bl.a. köpeskillingen hyrornautgörsatt av summan av
nuvärdet, med avdrag för den del hyran och medutgör räntaav som
tillägg för eventuellt restvärde. Hyrestagaren/köparen får ägaresom
kostnadsföra den del hyran köpeskilling värde-utgörav som genom
minskningsavdrag. Resterande del hyran behandlas påräntaav som
utestående köpeskilling. löpande intäkten,Den räntedelen i hyran,

i sin helhet skattepliktig intäkt för uthyraren/säljaren.utgör
nuvarande kopplingen mellan skatterätten denDen och bokförings-

mässiga redovisningen jag inte i sig hinder för införautgöra attanser
skatteregel angiven innebörd. tidigareSom framgått pågåren av ovan

emellertid arbete på skilda håll redovisningsfrågormed och sambandet
mellan skatt och redovisning. möjligen föredraDet samladär att att en
bedömning detta arbete Dåavslutat. kan och bör också igörs när är

vidare perspektiv frågan generell övergång tillprövasett ettom en
renodlat ekonomiskt vid beskattningen.synsätt

Avskrivningl2.2.5

för värdeminskning enligtAvdrag reglerna räkenskapsenligom
avskrivning inventarier innebär möjlighet till överavskrivning.av
Vidare saknar det betydelse under beskattningsåret inventariernanär

Ävenanskaffats. för inventarier anskaffatsde under slutetsom av
beskattningsåret får maximal avskrivning med % eftersom30 ske,

för inventariebeståndet.avskrivningen kollektivt hela Ett behovgörs
ändrade avskrivningsregler, särskilt för begränsa skatteför-attav

vid finansiell i olikadelarna leasing, har påpekats sammanhang se
RSV 93 och Tyllström, Klagsmark, SN 1986, f..74t.ex. s. s.

Tänkbara förändringar har bl.a. i uthyrningsfallen sättaangetts attvara
för avskrivningar så dessa kom stå i visst för-gräns att att etten

hållande till den uppburna ersättningen eller avskrivningarna bordeatt
reduceras objektet inte innehafts under hela räkenskapsåret.om

Frågan i samband med skattereformen. förarbetenaI setogs upp
f.SOU 1989:34 233 och 1989/902110 537 anfördes atts. prop. s.

övervägande skäl talade för behålla gällande avskrivningsregler föratt
inventarier. Skälen härför bl.a. förändring innebäratt attvar en som
den faktiska innehavstiden beaktas skapar problem eftersom den

proportionering utgiften för varje enskild anskaffning.förutsätter en av
alternativ anskaffningarnaskulleEtt ärannat att attvara presumera

fördelade året. En sådan presumtion skulle motiverajämnt över en
halvering avdraget under det första innehavsåret.generell Dettaav

på särredovisningskulle dock innebära krav för förstaårs-en
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ocksåinventarier. skulle kunna medföra de skattemässigtDet att
avskrivningarna för inventarier kom understiga vadtillåtna äratt som

ekonomiskt motiverat. Skäl ekonomisk värdenedgångenart, attsomav
inventarier tycks ha ökat bl.a. bakgrund accelereradmot av enav

utveckling, anfördes också förändring reglerna.teknisk mot en av
principiell fråga till värde-grundläggande,En är ägarens rättom

minskningsavdrag eller kvitta underskott i leasingverksamheträtten att
i verksamhet bör obegränsad. Begränsningaröverskottmot varaannan

i vissa länder vid investorleasing. Särskilt sådanhärvidlag förekommer
investorn deltar passiv och förmedlareninvestorleasing där partsom

aktiv mellanhand i och för sig förtjäntvore av enagerar som
Thorell, ff.jfr Bahr och SN 1993 303diskussion, t.ex. s.von

ändring avskrivningsreglena nyligen analyserats ochEftersom en av
regler viss begränsning kommanditdelägaresbedömts samt nya om av

i bolaget gäller fr.o.m. 1995 års taxering,för underskottavdragsrätt
skäl förorda förnyat övervägande.jag emellertid intefinner att ett

förvärvarens tilltidpunkten för inträdandetbörDäremot rättav
generellt kan gynnandeavskrivning, rätt sägassom vara aven

tillämpa och kontrollera för skattemyn-lätt fastställa,karaktär, attvara
regel där förvärvarensförutsebar för Endighetema rättparterna.samt

uttryckligen knyts till leveransen böravskrivning inventariertill
till leverans-min mening Jag återkommerdärför enligt övervägas.

nedan.begreppet

Leveranskrav12.2.6

skattemässigt betraktasköparenFrågan det ägareutöver att somom
för till värde-ställs krav leveransinventariernatill rättäven ett
leveranskrav, haroch innebörden dettaminskningsavdrag, av

fråganSammanfattningsvis framgåri avsnitt 6.5.1.behandlats äratt
RÅRegeringsrätten i endast falldenoreglerad, prövats ettatt av

doktrinen finns två olika utgångspunkteroch det i1978 149Aa att
värdeminskningsavdrag.bestämmelsentolkningenför omav

för inventarierdoktrinen leveranskravethävdas inom ärVanligen att
vid lagerned-enligt praxis gälltdet leveranskravidentiskt med som

tilldå köparen berättigadLeveransbegreppet innebärskrivning. äratt
obligations-förutsatt det fimrsavskrivning pâ inventarierna att ett

omhändertagitsanspråk på tillgångarna derättsligt giltigt attsamt av
för räkning eller detredje köparensellerköparen att avmanav

till köprättsliga avläm-för köparen. Detavlämnatssäljaren transport
leveransklausuler ellerdå inte, vilket innebärnandebegreppet attavses

kansjälvständig betydelse. Vidaresaknarbesittning dokumentav
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eventuella överenskommelse inventarierna skallparternas attom anses
avlämnade redan avtalet lämnas avseende. Köparens skyddutangenom

säljarens borgenärer varken nödvändig eller tillräckligutgörmot en en
förutsättning för köparens till värdeminskningsavdrag. Omrätt
inventarierna redan vid avtalet finns hos tredje bör dockman en
rådighetsavskärande denuntiation kunna den fysiska leveransen.ersätta

uppfattning framförtsEn har Nordquist, särskilt såvittannan av
gäller sale and lease back lös egendom se Nordquist, 337.av s.
Enligt Nordquists uppfattning leveranskravet inte detsamma vidär som
lagernedskrivning. Förvärvaren ha till värdeminsknings-rättanses

något fysisktavdrag, oaktat avlänmande inte finns.moment av
Äganderättsövergången mellan blir då helt avgörande.parterna
Eftersom vid slb fullgjordaköpeavtalen emellanär parterna utan att
inventarierna till förvärvaren, talarlevererats uttrycket "ejäven
fullgjorda i bestämmelsen kontraktsavskrivningköpekontrakt" om

anvisningarna till förpunkten 5 24 § KL starkt ägande-st. attav
rättsövergången mellan borde tillräcklig. Vidare kan godparterna vara
redovisningssed vid slb inte uppfattas transaktionensätt änannat att
i regel skall bokföras avyttring/försäljning f..a.a. 340som en s.

förordar leveranskrav uttryckligen kodifieras. FråganJag att ett om
till avskrivning inventarier inträtt dåköparens har blir enkelrätt att

fastställa och tillämpa, bl.a. bakgrund de avgöranden i praxismot av
finns beträffande lagertillgångar. kodifiering praxisMotsom en av

kan möjligen tala den diskrepans uppstår i förhållande till vadsom
gäller redovisningsmässigt. Enligt FAR:s rek. 3 och BFN Usom nr

inventarierna90: 13 skall avskrivningarna påbörjas kan i bruk.när tas
RÅ 149 där redan leveransen till beställarensJfr dock 1978 Aa
ansågs avgörande för till skattemässigafastighet värde-rätten

slutmontering leverantören åtagitminskningsavdrag, oaktat den som
således inte kunnat maskinensig inte fullgjord och köparen itavar

bruk jfr avsnitt 6.5.1. Sambandet mellan skatt och redovisningäven
enligt min mening inte hindra det uppställs särskilda skatterätts-bör att

för avskrivning. Avdrag för värdeminskning enligt reglernaliga krav
räkenskapsenlig avskrivning inventarier innebär möjlighet tillavom

gynnande karaktär bör enklaöveravskrivning. Regler attav vara
tillämpa och kontrollera. Inventarierna bör därför ha lämnatfastställa,

direkt eller indirektsäljarens omedelbarara rådighet och omhän-
i princip desamma gällde fördertagits köparen. Argumenten är somav

Ävenlagernedskrivning. beträffandegenerella tillden tidigare rätten
uppkomma mellan vad godkan diskrepanslager som anses varaen
skatterättsliga innebörden lagerbegreppet.redovisningssed och den av

mellanrekommendation punkten 32,Enligt RR:s gränsennr
fraktklausul regel avgörandeavtaladoch varulager, harkontrakt som
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skattemässiga bedömningenVid denbedömningen.förbetydelse
jfrsjälvständig betydelseleveransklausuler för godsetdäremotsaknar

RÅ avsnitt 6.5.1.ref. och1987 45bl.a. ävense
tilluttryck 2tillkan kommaLeveranskravet ett nytt st.genom

förslagsvis kantill 23 § KLanvisningarnapunkten 12 somav
harinträder inventariernatill avdrag"Rätt närutformas så att

levereradebeställda inteavseendeavdragReglerlevererats. menom
stycketpunkt femtekontraktsavskrivning finns i 2inventarier av

inne-kodifierade leveranskravetsålundatill 24 §." Detanvisningarna
på inventariernaavskrivningberättigad tillalltså köparenbär äratt

ochtill tillgångarnaskattemässigthan ägareförutsatt attatt anses som
räkningför köparenstredjeköparen elleromhändertagitsde manavav

Omtill köparen.föravlämnatssäljarendeeller transportatt av
vidtredjefinns hosavtaletredan vidinventarierna t.ex.somman,
dendenuntiationrådighetsavskärande ersättakaninvestorleasing, en

fysiska leveransen.
omfattas. Jagslb-affärerskrivning kommer tardenna ävenI att

påfrån kravetundantaghuruvidafrågansärskiltnedan ettomupp
transaktioner.vid dessabör gällafysisk leverans

backvid sale and leaseleveranskravetSärskilt12.2.7 om

endast dehärslb-avtalde ärpåpekasInledningsvis bör att avsessom
inte säker-ontsättningsköp ochmeningenligt utredarens utgörsom

Någotoch bilaga 1.3261991:81delbetänkandet SOUhetsköp se s.
inventarierbeträffande slbrättsfallinkomstskatterättsligtavgörande av

sarnstänunig.doktrinen inteinomuppfattningen ärochfinns inte
förföreliggergenerelltleveranskrav rättdockhävdarFlertalet att ett

vid slb.såledesochinventarier,värdeminskningsavdrag på äventill

då diskuteras;frågor kanprincipiellaFöljande

uppställasavsedd,intetill köparen ärvid slb, där leveransdetBöra
avskrivnings-omöjliggörkravsådantleveranskrav Ettfysiskt attett

till köparen.går överrätten

doktrineninomföreträdareenstakastället,ib Bör anser,somman
utgångspunkthaIndustriförbundet,föreslås attoch även somavsom

medinträder i ochvid slbvärdeminskningsavdragtillförvärvarens rätt
full-köpekontraktetslbVidfullgj ortsköpeavtalet har ärivillkorenatt

till förvärvaren.levererasinventariernaemellangjort attutanparterna
skulleavtaletavlärrmade redaninventariernaOm genomanses

tidpunkt.dennaredan vidinträdaavskrivning såledestillköparens rätt
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b inte bedöms lämpligtc Om alternativ bör det diskuterasettsom
sådanslb betydelse från ñnansieringssynpunktär attom av man av

denna anledning bör knyta avskrivningsrätten till något annat moment,
överlåtelsens sakrättsliga verkningar registrerering enligtt.ex. genom

lösöresköpslagen.

talar för värdeminskningsavdraga börDe är attargument som ges
endast för inventarier lämnat säljarens omedelbara rådighet.som

gynnande karaktär möjlighetenReglerna tillär över-av genom
avskrivningenavskrivning och kollektivt för helagörsattgenom

inventariebeståendet, anskaffningstidpunkt under beskattnings-oavsett
året. bör därför kunna kontrolleras. Ett slopande leveranskravetDe av

föranleda otillbörligt utnyttjande avskrivningsreglerna.kan ett av
slb-transaktion finansiellVidare kan sägas utgöra trans-en en ren

aktion. Säljaren nyttjar redan inventarierna och transaktionen
genomförs för erhålla kapital, samtidigt inventarierna kanatt som
nyttjas tidigare. redovisningsmässiga effekternaDe ocksåärsom
positiva jämfört med sedvanlig belåning inventarierna. Såvittaven

erfarit föreligger emellertid i dag knappast något behovutredaren av
Ävenñnansieringsformen. sådant ñnansieringsbehov före-ettom

alternativt finansieringsformen sådan kan bliligger, attraktivatt som
leveranskravet uttryckligen slopas, kan det ifrågasättas endastom om

formellaöverförandet den äganderätten bör läggas till grund förav
ägarrisk tillavdragsrätten. reducerad enbart kreditrisk.Köparens är en
visserligen underlätta anskaffning kapital,till avdrag skulleRätten av

med värdeminskningsavdragens syfte.knappast överensstämmamen
talar leveranskrav desamma nedanDe ärmot ettargument som som

för b.argumentanges som
talar för b följande. Redovisningsmässigt fårDe ärargument som

köparen i regel inventarierna anläggningstillgångar i sinta somupp
balansräkning. Vidare skulle, leveranskravet slopades, samtligaom

tillgångsslag, ochslb-transaktioner, den lösaoavsett oavsett om
fast maskineregendomen utgjordes monterade eller lösa saker,av

lika. Slb fast egendom byggnad på markbehandlas av resp. annans
RÅi praxis ref. och och indirekthar 1989 62 I II ävenaccepterats

RÅimmateriella rättigheter 1992 ref. 104. Vid slb-slb av en
transaktion köpeavtalet fullgjort inventarierna levereras tillär attutan

ligger i ñnansieringsfortnens konstruktionköparen och det att
skall säljarens/leasetagarens rådighet. kravinventarierna inte lämna Ett

obligationsrättsliga anspråkleverans, köparens på in-utöver
medföra till avskrivning aldrig skulleventarierna, skulle rättenatt

övergå till köparen.
följande. Möjligen kan alternativetDe talar b ärargument motsom
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objektetsrisken föröverenskommerocksågodtas attparternaom
ochavtaletredanförvärvarenövergår påförstörelse att engenom

det finansiellaGenomverkligen ocksåriskövergâng ägersådan rum.
omedelbart till säljaren/riskdennaemellertidleasingavtalet återförs

avgränsningenavsnitttidigarebedömningen iVidleasetagaren. om
förhållandetenbart detvisserligenharoch hyramellan köp attsagts
avseenden,i olikastår risken,avtalsvillkorenenligthyrestagarenatt
hyra. Denunderkännsskattemässigtmedföra avtaletinte bör att som

dengrund frånkännasdennaenbartalltså intebörforrnelle ägaren
skattemässigfrån striktdettaskattemässiga äganderätten, även om

finnsarmorlunda. HärnågotVid slb lägetrimligt. ärsynpunkt vore
helhet,transaktionenbedömaskälmeningenligt mindet att som en
liggerköparen/leasegivaren. Denpåövergåttaldrigriskendå haroch

Vidhyrestagare.ocksåursprunglige ärden ägaren,hoskvar som
fonnellefrågan den ägaren,hyra,eller ärfinansiell leasing, omannan

tillhyrt demsedantredje ochinventarierna utköpt manavsom
Vid slbäganderätt.formella ärsinfrânkännasbörhyrestagaren,
säljarefrånformell äganderättöverförandetfrågan somenav enom

sådanerkännas. Itransaktion börihyrestagareockså är ensamma
frittifrågasättaskälstarkafinns dettransaktion parternaatt genomom

gynnandeavskrivningsrätten, ärskall fåavtal avgöra när som av
svårkanregleringsådantill köparen. Enövergå attbörkaraktär, vara

reglerna.utnyttjandeotillbörligtleda tillochkontrollera ett av
slb-ochvid slb,neutralabörreglerna attArgumentet enatt vara

samtligagenomföras förbör kunnaleveranskravtransaktion utan
förreglernaTillämpningenbärande.intetillgångsslag avvarasynes

inteförsäljningarsedvanligavärdeminskningsavdrag vid ärtillrätt
markbyggnad påfastighet ochFörneutral.heller den annans

överlåtitsvilkentill egendomendenprincipentillämpas att omanses,
ochfrånberättigad till avdragföreligger,förhållandensärskildainte

träffats,överlåtelse ävenbindande avtalmed den dag egen-omom
tidpunkt sevidförsttillträdasskallavtaletenligtdomen senareen

överlåtelsenstillhänvisatsuttryckligenintepraxis har här6.5.1. I
skyddköparensdetverkningar, värtsakrättsliga är notera attattmen

såväl förköpeavtalet,redaninträdersäljarens borgenärer genommot
immateriellaOckså förmark.byggnadegendomfast annanssom

giltigträckaavdragtillförtorde det köparens rätt att etträttigheter
Även skyddköparenavtalethär motingåtts.köpeavtal har ger

inventariersåsomlösöreFöravsnitt 4.6.1.jfrborgenärersäljarens
tredjesig hosbefinneravtaletvidredandessagällavidaretorde att om

under-denuntiation, dvs.medkan leveransen ersättas enenman,
säljarenmedgerinteöverlåtelsentredjetillrättelse somomman

inventarierna.rådighetfortsatt över
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de fall angivitsI fysisk leverans från säljaren till köparenär intesom
möjlig eller opraktisk med hänsyn till tillgångsslaget eller förhållandet

tillgången finns hos tredje sistnämndaI fall torde dock detatt man.
avgörande säljarens rådighet skall avskuren.momentet attvara vara

fall jämförbartDetta inte med slb-transaktion där leveransär enligten
avtal aldrig avsedd och där säljarensär rådighetägaparternas att rum

aldrig avskuren.är
ÖvervägandenaförDet talar alternativ följande.c är ärsom

begränsade till omsättningsöverlåtelser där köparen har obligations-ett
giltigrättsligt anspråk på inventarierna. Leverans inte avseddär att
och bör kunna med utåtäga tydligt manifeste-ersättas att parternarum

köpeavtalet fullgjort. inventarierNär befinner sig hosär tredjeattrar
och fysisk leverans till köparen inte möjlig, torde leverans-ärman

kravet kunna med rådighetsavskärande denuntia-ersättas ett moment,
tion. övriga tillgångsslag,För immateriella rättigheter, fastighetsom
och byggnad mark sammanfaller i regel tidpunkten förannans
köparens till avdrag och dennes sakrättsliga skyddrätt säljarensmot
borgenärer jfr under b. förhållandeDetta har i och för sig inteovan
åberopats skattemässigt, kan kan intresse för leveransbe-men vara av

vid slb inventarier. Sakrättsligt skydd kan uppnåsgreppet av genom
registrering enligt lösöresköpslagen. Om till avdrag knyts tillrätten
sådan registrering blir det möjligt genomföra slb för alla tillgångs-att
slag, samtidigt det uppställs krav på transaktionenett attsom ges
publicitet.

talar alternativ följande.Det c Sakrättsligt skyddärmot utgörsom
varken nödvändig eller tillräcklig förutsättning för tillrättenen
värdeminskningsavdrag vid vanliga förvärv inventarier. Såvittav
utredaren bekant inte något undantag från det skattemässigaär anses
leveranskravet föreligga beträffande skepp, de särskilda reglertrots

sakrättsligt skydd gäller objektet registreratutgörsom som om av
skepp eller skeppsbygge. skeppetHar traderats inskrivning intemen
sökts enligt sjölagen föreligger inte separationsrätt, och haromvänt- -
inskrivning sökts skeppet inte traderats har köparen skydd motmen
säljarens borgenärer. Jfr avsnitt 4.6.1 och avsnitt 6.5.1 1945även om
års förarbetsuttalanden där frågan märkt virke bordeom anses som
levererad besvarades nekande. I de fall sakrättsligt skydd kanettvara
ha skattemässig relevans det inventarier inte kan levererasavser som
från säljaren eftersom de vid avtalet befinner sig hos tredje man.
Genom sakrättsskyddet i detta fall förutsätter denuntiation uppnåsatt
emellertid säljaren fortsättningsvis inte har faktisk möjlighetatt att
förfoga inventarierna. Detta inte jämförbartöver med slb därär
leverans aldrig avsedd och där säljarensär rådighetäga aldrigatt rum

avskuren. Vid övriga tillgångsslag där krav fysiskär leveransett
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fastighet,opraktiskt uppställaellersäljaren inte möjligtfrån är att -
har köparensimmateriella rättigheterochbyggnad på markannans -

grund för avdrags-åberopatsi rättspraxis intesaknättsliga skydd som
sakrättsligtförhållandetmedför inte detVidare momenträttetn. att ett

omständigheterkaraktär ändras. Deslb-transaktionensuppfylltshar att
bör medges tillintetalar för köparentratnsaktionen rätti attsom

tveksamhetersåledes. Devärdeminskningsavdrag kvarstår som
slb inte knutna tillgodkännaskattemässigtföreligger ärmot att
transaktionens innehålltillmanifestationtransaktionens utanyttre

risker.förmåner och Lösöres-ekonomiskaöverföringsåvitt gäller av
bristensammanhang, denförevarandeockså, iharköpslagen att

inom vilkenrespektive tingsrättsker hos denregistrering bl.a. ort
offent-tillfredsställandeocheffektivarefinns. Ettegendomen mera

exempelvisregistrering hoscentralskulle skeliggörande engenom
registreringenkontrolleraockså möjlighetenda tingsrätt, där attges
avsnitt 10.7.1framgåttköpande företag. Somellerutifrån säljande av

ingåendeavseendelagen i dettaförändringdockkräver enaven
kostnadsaspekter.ochlärnplighets-bl.a.analys av

förtill grundeller läggsalternativ b cpåpekasSlutligen bör att om
huvud inteinledande försäljningenden överbörbeskattningen

sådanslb-transaktionenhyresavtalet i ärskattemässigt erkännas avom
skattemässigti avsnitt 12.2.4, ärkaraktär det, attangettsatt som

då erkänns,försäljningenden inledandeköp. Ombetrakta ettsom
avyttringardirekt följandevarandratvå på ägaskulle rum.

slbnågot behovdet finnstveksamtdetSammantaget är av avom
Även finansierings-sådantñnansieringsform.inventarier ettomsom

finansieringsformen börifrågasättasdetbehov föreligger kan om
till värde-fårskattemässiga intresset köparen rättpå detbygga att

in-syfte bör inteVärdeminskningsavdragensminskningsavdrag.
ske på andraning, kanriskkapitalförsörjunderlättaskränkas till att som

effekter. Omredovisningsmässigamed kanske andraoaktat dåsätt,
transaktionerfall krävasupprätthålls ibörleveranskravet inte attvart

ochkontrolleraskanavsedd måni vissdär leverans inte att parternaär
värde-tillminimikrav förtransaktionen. Ett rättenmanifesterarutåt att

bör dåövergå till köparenskallinventarierminskningsavdrag på vara
förvärvetverkan registrerasakrättsligmöjlighet meddet finns attatt

sakrättsligtförhållandetDetregistrering sker.och sådan att ettatt
karaktärslb-transaktionensemellertid intemedföruppfylls attmoment
kontroll-nöjaktigskattemässig synpunktfrånändras. Vidare kan en

ilösöresköpslagenenligtregistreringtillgodosesfunktion inte genom
övervägande därför förskäl talarutfornming.nuvarande attdess

inteinventarier i dagvid slbleveranskravetfrånnågot undantag av
förordas.kan
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12.3 Mervärdesskatt

överväganden: förordar schablonavdraget vidJag hyraatt av
personbil och motorcykel avskaffas såvitt hyra däravser
driftkostnader inte ingår i hyran. fortsattaDet arbetet inom EU

avvaktas.bör dock

Bakgrund till schablonavdraget vid hyra12.3.1 av
personbil

schablomnässigt beskatta privat nyttjande personbilFör att av som
anläggningstillgång i skattskyldigs verksamhet föreligger enligtutgör

avdragsrätt för ingående skatt på anskaffninghuvudregeln ingen av
mervärdesskattelagen 1994:200,personbil, 8 kap. 15 § 1 NML.

föreligger full avdragsrätt för all ingående skatt på driftkost-Däremot
bilen förhyrsnaderna, 8 kap. 16 § 1 1 NML. Om medges enligtst.

avdrag för hälften ingående skatt på hyran. gällerschablon Dettaav
personbilen används i ringa omfattningunder förutsättning änatt mer

verksamheten, kap. 16 § 2 och 2 NML. Avdragsrätten föri 8 1 st. st.
på driftkostnader omfattar alla kostnader detta slag,ingående skatt av

underhåll,kostnader för drivmedel, service, reparationsom m.m.
oberoende bilen helt eller delvis används iAvdragsrätten är av om

och oberoende bilen används privat.verksamheten av om
innebär reglerna den schablonmässiga begränsningSammantaget att

uppnåsi avdragsrätten för privat nyttjande vid köpsom genom
i hyressituationen skatten på hyranavdragsförbud sker ärattgenom

avdragsgill till Schablonregeln hyra personbil50 vid är,procent. av
framgått avsnitt i mervärdesskattehänseende6.8.3, avsedd attsom av

för driftkostnader ñnansieringskostnader kankompensera de och som
ingå i hyran. Syftet det mervärdesskattesynpunkt i principär att ur

någon skillnad och personbil.inte skall föreligga mellan köp hyra av

Allmänna överväganden12 3 .2
.

Driftkostnader

Någon skillnad i den schabloniserade avdragsrätten för driftkostnader
inte mellan i förarbetenavad prop. l978/79:l41 79görs som s.

benämndes fullserviceleasing och finansiell leasing. Avdrag får alltså
med leasingavgifterna50 skatten ävengöras procent av om

enligt avtalet själv för driftkostnaderna och därmedleasetagaren svarar
för ingåendesamtidigt har full avdragsrätt den skatten på dessa
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kostnader.
underhåll och service. Enligtingår i hyransedvanlig hyraVid även

betalar leasetagaren självleasingvid finansiellstandardkontrakten
allunderhållskostnader. Numeraoch nästansamtliga drift- utgörs

överkompensation förfinansiell leasing. Enpersonbilleasing av
schablonavdraget ochregelmässigtdärfördriftkostnader sker genom

förhållande till köp.ihyresformdenna gynnas

Finansieringskostnad

standardkontraktfinansiellaenligtleasaspersonbilarNär anpassas
underskall erläggasleasingavgifternaochavtalstiden somsumman av

livslängd. beaktansvärtekonomiska Ettbilensinte tillleasingtiden
avtalstidens slut. Lease-föreligga vidberäknasrestvärdeoavskrivet

formleasegivaren i ellerregelmässigt attgaranterar annantagaren en
varitvärdenedgångenrestvärdet. Omberäknadedet i förvägerhåller

erhållaofta leasetagarenavtaletberäknat rättlägre attän enger
möjlighetocksåsällan leasetagarenhärför.kompensation Inte enges

leasing innebärFinansiellavtalstidens slut.vidbilenförvärvaatt
till köp.ñnansieringssättalternativtsåledes ett

värdeminskning, dvs.förersättningleasingavgiften ingårI en
leasing-mervärdesskatt på helautgåroch Detamorteringsdel, ränta.

på dendebiterasnågon skatt inte räntavid köpmedanavgiften som
vid hyraSchablonavdraget ärkostar.finansieringen avsett att

påmervärdesskattebelastningenför räntan.kompensera även
finansiellschablonavdragetmedför emellertidmin meningEnligt att

köp måstetill köp. Vidförhållandeiskattemässigtleasing ettgynnas
mervärdes-i fallhela köpet ellerlåneñnansieraregelkunden i vart

Även dåkundenñnansieringsföretaget och möterskatten. sammaom
skattereglernaspå grundfinansieringsföretagetkapitalkostnad kan av

gällervadleasingvillkor förerbjuda bättre änutformning som om
bedriverFinansieringsföretaget,bilen.själv köperkunden som
lyftaomedelbartvid sitt inköputhyrning, haryrkesmässig rätt att av

med cirkaförvärvskostnadminska sinoch kan därföringående skatt
huvudregelnenligtbilen medgeskunden själv köperOm20 procent.

kan hanleasar bilenkundenskatt. Omför ingåendeavdraginte
leasingavgiften,påingåendehälften denlyftadäremot momsenav

merkostnaddenvisarräntedelen. Beräkningarinklusive att som
räntedelenmervärdesskattdärför ävenför kundenuppstår tas utatt

hankunden fårmerkostnaddenleasingavgifteni motsvaras omsomav
momsinbetalningen.låneñnansierarköpvid eget

lagstiftarendenmedförreglernabedömningMin är attatt av
föreligger.och köp intemellan hyrakonkurrensneutralitetenavsedda
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Leasingföretaget kan erbjuda kunden pris ligger under denett som
lägsta kostnad denne skulle vid köp. Alternativtmöta ökaregetsom
leasegivaren i stället sin vinstmarginal. Statens momsintäkter kan bli
lägre vid finansiell leasing vid köp. Detta gäller iän fall vidvart en
jämförelse mellan varje enskild transaktion för sig. Möjligen kan
skattefördelen vid finansiell leasing leda till omsättningstörreen av

personbilar vad skulle fallet.än Om och i dennya annars vara
utsträckning så sker kan detta i viss utsträckning kompensera bortfallet

momsintäkter.av

12.3.3 Skälen för förordad regel

framgåttSom den merkostnad uppstår på grundmotsvarasovan som
mervärdesskatt räntedelen i leasingavgiftenäven denatt tas utav av

merkostnad kunden får han betalar mervärdesskatten medsom om
lånade medel. dåDet kan motivera olika avdragsregler vid köpsom
respektive hyra det i hyran ingår ersättning för driftkostnader.är om

dominerandeDen andelen leasingavtalen såvitt gäller personbil ärav
emellertid finansiell karaktär, där hyran enbart eller enbartnästanav
består kapitalkostnader. Med nuvarande regler sker regelmässigtav en
överkompensation för driftkostnader vid denna form hyra och denav

således skattemässigt i förhållande till köp. Avdragsreglemagynnas
bör enligt min mening lika för köp och sådan hyra där driftkost-vara
nader inte ingår i hyran.

kan åstadkommas påDetta olika principielltDet riktigasätt. vore
förmodligen införa avdragsregler för personbilar föratt samma som
övriga inventarier. Om mervärdesskattelagens allmänna bestämmelser

avdragsrätt för ingående skatt tillämpas för personbilar skulleävenom
avdragsrätten omfatta den skatt den faktiskamotsvararsom an-
vändningen i skattepliktig verksamhet. Alternativet med avdragsrätt
för all ingående skatt belöper på förvärv, hyra och drift isom
kombination med generell uttagsbeskattning den privataen av
användningen kan också tillämpas. Nackdelarna med fördelningen av

ingåendeden skatten alternativt generell uttagsbeskattning bl.a.är
svårigheten uppskatta den privata användningen och de kontroll-att
problem uppstår. Alternativen skulle också innebära långtgåendesom
förändringar gällande regler. flestaDe europeiska länder harav nu
särbestärmnelser det gäller avdragsrätten förnär personbilar och
särskilda begränsningar i avdragsrätten finns också i förslagEG:s till

tolfte mervärdesskattedirektiv, nedan. Jfr SOU 1992:6 Nyett se
mervärdesskattelag, Del 67 och SOU 1993:75, Vissa mervär-s.
deskattefrågor ff.II, 73s.

Ytterligare alternativ schablonavdraget bibehålls vidär allett att
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50drainförspersonbil rättvid köpdet atthyra avatt enavmen
sådantMotvid förvärvet.ingående skatten ettdenprocent av

minskadekraftigtskulle innebäratroligendetalternativ talar att
det skulletalaralternativdettaFörförmomsintäkter attstaten.

mervärdesskat-tolftetillförslagtillanpassninginnebära ettetten
final.COM/84/841984lagtEGkommissionentedirektiv som

mervärdes-sjättegrundbestärmnelse i EG:sfrånutgårFörslaget en
under ingatill avdragvilkenenligt77/388/EEC rättskattedirektiv

förvärvsmässiginteutgifterför ärskall finnasomständigheter avsom
ellerunderhållninglyxkonsumtion,förutgifterkaraktär, som

förenhetliga reglerinnehållerFörslaget6.17representation art. p.
personbilar.för bl.a.i dennabegränsningaravdragsrätten, ävenmen

utgiftersåvitthuvudsakdet ipersonbilar innebärBeträffande att avser
reparationerombyggnader,införsel, hyra,tillverkning,förvärv,för

eller förliknandeochreservdelarbränsle,förunderhålloch samt
med 50avdragsrättfinnaspersonbil skall detmedsambanditjänster

anpassning tillMedlemsländernasutgifterna.skattenprocent av
särskildaenligtfyraârsperiodunderskeavsedddirektivet är att en
skall intebegränsningarnaavdragsförbuden ellerangivnaregler. De

hyraanvänds förfordonsådana motbeträffande transportgälla som
företagsingår iellerkörutbildning, hyrsföranvänds ettavgift,eller ut

SOUNML. Se15 §i 8 kap.bestämmelsermotsvarandejfrlager,
Mervärdesskatten ibilagamervärdesskattelag, Del II,1992:6, Ny

EG.
schablonavdragetförordar,vilket jag äralternativ,sista attEtt

pådriftkostnadersådanapersonbil därhyraavskaffas såvitt avavser
ochreparationdvs.ingår i hyran,mervärdesskatt inteutgårvilka
älvhyrestagarenutsträckningiDrivmedel bekostasunderhåll. stor av

sedvanlig hyraochköpskall innebäraregelnFörvid all hyra. attatt
inteschablonavdraglika börbehandlasmervärdesskattesynpunktur

ingår idriftkostnadernadelmindreendastfrågaikomma avenom
framgåregelntolkningsproblem bör attundvikaFörhyran. att av

reparation ochkostnader församtligaendastmedgesavdrag om
ellerbestår enbartfall hyrandehyresbeloppet. Iiunderhåll ingår
intesåledesblir detkapitalkostnaderförersättningenbartnästan av

på hyraningående skattförmed 50få avdragmöjligt procentatt
driftkostnaderna.påskattenförmedgesfullt avdragsamtidigt som

tredjeinkaninnebördangivenbestämmelse tasEn som en nyav
2i 16 §hänvisasvartillipunkt 15 st.

förhyrs förellerförvärvasmotorcyklarpersonbilar eller§ När15
iuthyrning,återförsäljning,ändamål persontransporterandra än

sjuk-1988:263,yrkestrañklagenenligttrafikyrkesmässig
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eller avlidna får avdragtransporter inte förtransporter görasav
ingående skatt hänför sig tillsom

förvärv fordonet, ellerav
förhyrning fordonet det i endast ringa omfattningav om

används i den verksamhet medför skattskyldighet, ellersom
sådan förhyrning fordonet där samtliga kostnader förav

reparation och underhåll inte ingår i hyran.

16 § skattskyldigEn använder personbil eller motorcykel isom en
verksamhet medför skattskyldighet får draen som av

ingående skatt hänför sig till driftkostnader för sådansom
användning, någon begränsning på grund fordonet endastutan attav
delvis används i verksamheten, och

hälften2. den ingående skatt hänför sig till förhyrningav som av
fordonet för sådan användning, någon begränsning grundutan av

fordonet endast delvis används i verksamheten.att
Första stycket gällerl endast fordonet tillhör inventarierna iom

verksamheten eller har förhyrts för användning i denna. Första
stycket 2 gäller inte fordonet har förhyrts för persontransporterom
i yrkesmässig trafik eller uthyrning eller den ingående skattenom
omfattas avdragsförbuden i 15 § 2 ochav

Äldre bestämmelser bör gälla för avtal träffats före densom nya
lagens ikraftträdande. Schablonavdrag för ingående skatt vid sådan
förhyrning där reparation och underhåll inte ingår i hyran bör således
medges intill avtalsperiodens utgång avtalet träffats före lagensom
ikraftträdande.

Föreslagen bestämmelse skiljer sig från EG:s förslag till tolfteett
mervärdesskattedirektiv. Direktivförslaget, las 1984, har intesom
behandlats på flera år. Enligt uppgift kan dock vissa medlemsländer

intresserade frågan på området igen SOUseatt tavara av upp
1993:75, 73. bakgrundMot härav har jag funnit den migatts. av
förordade bestämmelsen inte bör införas. Det fortsatta arbetet inomnu
EU bör avvaktas under tid, eftersom det kan leda till atten en
anpassning mervärdesskattereglerna behövs vid eventuelltettav
svenskt medlemsskap i EU.

Krediträttsliga12.4 frågor

Finansiell leasing ñnansieringsverksanrhet enligt lagen 1992:utgör
kreditmarknadsbolag,1610 KMBL. Sådan verksamhet får, medom

vissa särskilt angivna undantag, endast bedrivas efter tillstånd av
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drivsverksamhetenbl.a.tillstånd krävsFinansinspektionen. För att av
till beloppuppgårkapitalbundet ettmedaktiebolag egetett som

tillgångarnanettovärdetOmfem miljonerminstmotsvarande avecu.
startkapitalet bestämmasmkr kan100överstigerinteverksamheteni
miljonmotsvarandeminstdockbelopp,till lägre ecu.en

verksamhetenbl.a.gällertillståndskravetfrånUndantag avserom
framställsavsättningmedsambandiendastfinansiering varor somav
avsättningmedsambandiendastfinansieringföretaget,säljseller av

inomföretagsäljsellerframställs annat sammaavsomvarorav
verksamhetenförmedelsamband ochmedeller närakoncern annat

tillgodoserverksamhetenellerallmänhetenfrånanskaffasinte om
med ekono-näringsidkareinomendastfinansieringsbehov gruppen

anskaffasinteverksamhetenmedel förochintressegemenskapmisk
upphävda lagendenEnligt§ 2-4.kap. 31allmänhetenfrån numera

för företagtillståndpåockså kravställdesñnansbolag1988:606 om
sådanhadeverksamhetenñnansieringsverksamhetdrev enomsom
mkr.minst 50i dennatillgångarnanettovärdetomfattning varatt av

kravkvalitativaochformellavissakrävdestillstånd varFör att
medaktiebolagdrevsverksamheten ettbl.a.uppfyllda, att av

tillståndskravetfrånLiknande undantagmkr.minst 5påaktiekapital
enligt KMBL.angivitsgällde som nu

etableringarskattemässigarenodladeår harUnder avsenare
kommandit-ochhandels-svenskainvestorleasingverksamhet genom

tillkommitverksamhetenantal fall harförekommit. Ibolag uppett
måldessaihandlingarnaframgårSåvittprövning.skattemässig av

bedrivit sådanbolagenñnansieringsverksamhetdenutgör som
Finansinspek-tillståndefterdrivas endastkanverksamhet avsom

tillstånd.sådantbolag saknarIfrågavarandetionen.
kantillgängligt,haftutredarendetunderlag, utöverYtterligare

verksamhetbolagensbedömasäkerhetmedförbehövas att om
deningripandenEventuella mottillståndsplikten. somomfattats av

OmFinansinspektionen.emellertidankommertillståndsaknar
KMBLomfattas attutanverksamhetdriver varanågon avsom

honomförelägga,Finansinspektionen attskalltill detberättigad
Är tillämpliglagenosäkert ärdetverksamheten.medupphöra om

driverdenföreläggainspektionenfårverksamhet,viss somen
bedömaförbehövsupplysningar attdelämnaverksamheten att som

endastsin delförkanUtredarenKMBL.kap. 22 §fallet 5så ärom
kommitenligtvadpå sagtsinspektionenuppmärksamma ovansom

kännedom.tillutredaren
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vid rakOptioner s.k.13

fastighetsleasing

på fast egendom börgiltigheten optionFråganSlutsats: avom
Någotför just leasing.särskiltoch reglerasinte övervägas

fram i slutbetänkandet.således inteläggsförslag i ämnet

fastighetsleasing SOUangåendedelbetänkandeutredningensI
sale andcivilrättslig regleringsärskildföreslogs bl.a.1991:81 aven

leasingavtal finansiellegendom.fast Förback slblease avomav
slb-transalction s.k. rakled iingårinteegendomfast ett ensomsom

giltighetennågra förslag. Fråganinte framfastighetsleasing lades om
ilämpligen kunnaavtal övervägasi sådanaköpoptioner angavsav

slutbetänkandet.samband med
mitt förslag tillomfattarmotiverats i avsnitt 10.3.3harSom närmare

byggnad påochinte fast egendom,finansiell leasing tomträttlag om
föreslåskontraktsrättsliga reglerhandi förstamark. De somannans

fall. kani dessa Detskall alltså inte tillämpasleasingfinansiellför
köpoptions-giltighetensakrättsligafrågan denvidare attnoteras avom

före-behandling i dennågon särskildinteegendomtill lösrätt ges
sakrättsligaköpoptionersFrågan sådanaleasinglagen.slagna om

enligt allmärmabedömasfortsättningsvisfår såledesverkan även
sakrättsliga regler.

står detfast egendomsäljoption tillochköpoptionBeträffande både
mellanförhållandetgiltig iinteoptionennärvarande klart ärför att ens

och harfastighetsrättsligt slagallmäntför dettaSkälen ärparterna. av
löftenochföravtalandratill stöd föranförts även typeratt av

bindande.egendom inteförsäljning fastochbeträffande köp ansesav
löftesfallenochanförts i options-deliggerArgument nära somsom

hembudsklausu-förköpsklausuler,angående olikahar typerangetts av
domstolen haregendom. Högstaför fastöverlåtelseförbudochler

falloch näraliggandegällt dessarad rättsfallår avgjort somensenare
1981 897,rättsförhållanden NJAsebenefika ochbådeför onerösa s.

468 och19931990 18,1989 696,726,673, 19871984 s.s.s.s.s.
giltighetsfrågorsakrättsligaobligationsrättsligaSåväl69.1994 soms.
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har bedömts. Rättsläget på området har dock knappast blivit klarlagt
i alla delar. rättsfallenI NJA 1990 18 och 1993 468 har JustRs. s.

i särskilda yttranden framhållitBengtsson rättsläget beträffandeatt
förköps- och hembudsklausuler liknandeoch förbehåll så oklart ochär
i vissa delar inkonsekvent finnsdet goda skäl för lagstiftarenatt att

frågorna.uppmärksamma
mening hör fråganEnligt min giltigheten olika optioner ochom av

löften angående köp och försäljning fast egendom medav samman nu
frågor. Bedömningenangivna dem grundar sig i hög grad påav
och fastighetsrättsligaallmärma principer, på vilka detgemensamma

förefaller finnas anledning samlat Det kan dennaatt ettta motgrepp.
bakgrund inte motiverat frågan giltigheten option påattanses om av
fast egendom vid just leasing till föremål för särskildagörs över-

såledesväganden. Jag det i detta sammanhang inte bör läggasattanser
fram förslag i ämnet.
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Särskilda yttranden

Åke Ajkay,Särskilt yttrande experterna vonav

Fischeroch GöstaErlandssonPer

Sammanfattning

införs.finansiell leasinglagföreslår blUtredningen att omena
sakrättsligaochkontraktsrättsliga konkurs-täcker såvälLagen som

tvingande inslag.dispositiva ochinnehåller bådeochfrågor
lagstiftning med så långt-behovetövertygadeVi inteär av enom

anknytning till leasing kanproblem medRättsligainnebörd.gående
gällandeförtillfredsställande lösas inommeningenligt vår ramen

finansiellsärskild lag förmånlagstiftning. I dencivilrättslig en
önskvärd förbedömsnäringslivsförhållanden ändockleasing i att

tilllagstiftningen begränsassärställning börleasinginstitutetsklargöra
kontraktsrättsligtbör igällande ochkodiñering rättutgöraatt aven

bakgrundreglering. Motnågon tvingandeinnefattaavseende inte
lagstiftning såvittutredningens förslag tillbiträdaintekan vihärav

ändringleasing och köpmellan finansiellgränsdragningen samtavser
vi framavseendet läggerdet förstnämndaleasingavgift. I ett egetav

sakrättsligakonkurs- ochVi vidarereglering.tillförslag attanser
regle-leasingområdettänkas påkanvisserligenlagregler attmen

förrnögenhetsrättsligahela detföri så fall bör skeringen gemensamt
området.

inriktningengällerdetutredningensinte fulltVi delar närut avsyn
likhetavstår, ioch skattereglernaredovisnings-reformer menav

författningsförslag.någraframfrån läggamed utredningen, att
konsumentkreditlagenändringförslaget tillVi biträder utomav

leasingavgift. denna del börIändring§2tillägget i 3 b avomp.
tillämpas.regler i 11 §allmännakonsumentkreditlagens

kodifrering ochsåvittutredningens förslagiVi instämmer avser av
UNIDROIT-konventionen.tillträde till
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Lagstiftningsbehovet

Leasinginstitutet har i Sverige sedan 1960-talet utvecklats till ett
betydelsefullt inslag i det svenska och näringslivet.mycket rätts-

miljonerUnder de 30 åren torde 2 leasingavtal haänsenaste mer
andel näringslivets finansiering investe-tecknats. En väsentlig av av

% årligen påringar i lös egendom cirka 20 sker grundval av- -
återfinnsleasingavtal. Bland avtalsparterna på marknaden i egenskap

företag.leasegivare och leasetagare såväl små Hittillsstorasomav
oftast reglerats standardavtal,har avtalsförhållandena sär-av men -

också individuellt utforma-leasing objektskilt vid större genomav -
Några särskilda missförhållanden inom leasingmarknadende avtal.

Ävenpåvisas. viss osäkerhet har förelegat ihar icke kunnat om
beträffande vad vid leasing skall gälla i sak-enskilda fall t exsom

det hela leasingmarknaden regleraträttsligt hänseende, har stora
tillfredsställandetill för samtliga intressegruppersig själv på ett synes

i undantagsfall förelegatmån obalans eller oskälighetdenIsätt.
behovet remedium varitleasingavtalsparter emellan har täcktav

Rättspraxis såvitt tillämpning dettaavtalslagens 36 avser avgenom
vilket kan tillemellertid mycket knapphändig,lagstadgande är taman

påtagliga missförhållanden icke föreligger.för någraintäkt att
har det gjorts gällande leasetagarna harutredningens loppUnder att

tvistersig gällande i med leverantörersärskilda svårigheter göraatt
möjlighetskulle inte ha eller till-leasegivare. Leasetagarnaeller getts

leasegivarna.fullfölja rättsliga förfarandenfälle inleda och motatt
lösning de "centralahindrat leasetagarna sökaVad att ensom

inte I själva verket tordeleasingfrâg0rna" har dock närmare utretts.
missförhållanden för handenförelegat. den månhinder sällan ha I är

i Tyskland och ifrån andravisar erfarenheterna rättssystem, t ex
marknadsför-utvecklas reglerarrättspraxisFrankrike, att somen

utredningen drar de på-Riktigheten den slutsatshållandena. avav
knapphändig rättspraxis kanangåendetalade omständigheterna m m

mån motsägelsefullt såsomdärför i vissalltså ifrågasättas. Det är att,
det finns olöstaå sidan gällandeutredningen göragör, stora,attena

och å andraleasingmarknaden drabbar leasetagarna,problem på som
har söktstill dessa problem intenågon lösningsidan konstatera att

domstolssystemet.för det allmännainom ramen
tillämpas påde standardavtalanalys delUtifrån somen av en av
i några be-avtalsvillkorenutredningen slutsatsenområdet drar att

hartyngande för leasetagaren. Detotillbörligtgränsade avseenden är
utredningen märkts någotdelenunderinte förrändock senare av

ifrågasätta villko-leasetagarsidan viljaförföreträdarefrånintresse att
leasingbranschen bereddmåste äri fråga. Det attattantagas omren
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förmed företrädareutformningvillkorensdiskuteraså begärs an-
förutsikternaanledningfinns ingenvändarsidan. Det attattatt tro

standardavtalspraxis""utveckladsidorna omfattaduppnå bådaen av
betydandedeUtredningengoda.skulleinte attsynes ansevara

hinderstandardleasingavtali utformningen utgörskillnaderna ettav
lagstiftning.skulle tala förvilketpraxis,mot engemensamen

förhållandetsjälvklaraendast detillustrerar dockSkillnaderna att
rådertill detmed hänsynvarieraavtalskonstruktionerna måste att

delmarknader, vilketolikaoch förför olika objektförhållandenolika
särskilt lagstiftnings-någotindikerandeinte i siglegitimt ochfulltär

behov.
finansielllaginte har belagtsalltså detVi attatt en omanser

förnödvändig medelnäringsidkarförhâllandenleasing för är ettsom
synvinkelbranschensdetkanDäremotskydda leasetagarna.att ur
undanröjaförfattning kancivilrättsligmedattraktivt somenvara

skattemässiga bedöm-för denbetydelse främstoklarhetervissa av
definitioner,civilrättsligapågrundasiningen, vilken stort men

sådanlåtsakrättsliga området,konkurs- ochpå det attäven envara
inled-framhållitsSomsammanhang.ske ireglering bör störreett

så konstrue-leasing intefinansielldock lagningsvis fâr varaomen
hela finansie-spelreglerna förändraravgörandeden på sättrad ettatt

riktaskritikutgångspunkt måsteFrån dennaringsformen. mot ett par
följan-i detkommenterasutredningsförslaget,avsnitt i närmaresom

de.

leasing köpGränsdragningen -

legaldeñnitionen iförlängningparagraftredjeLagförslagets är aven
utformningparagrafensgäller denVad förstparagrafen.andra senare
lydelsenden föreslagnahuvudsakanföra följande. I ärvill vi en

iochUNIDROIT-konventionen ärilegaldefinitionenanpassning till
i tvåkonventionensig frånskiljeracceptabel. Denmåttoså avseen-

övertar" i punkten 1"ellertilläggennämligen samtden, avgenom
lageninvändningingenVi hari punktengaranterar" att"eller mot

tvåparts-gälla vissatillutsträckesövertagandeklausulen attgenom
juridiskomfattats. Urskulle hainteleasingavtal syn-som annars

leasingavtalproblemmedföramöjligendet dockvinkel kan ettatt
överlåtelsesamband medkaraktär ilegal parter-förändrar utan atten

avtalet.självavillkoren iändraavsett attna
leasingbolagentillledakunnapunkten 5Utformningen attsynesav

Vioperationell leasing.sigutsträckning kommer ägnai ökad att
utelämna dennalämpligare helthade varitdet inteifrågasätter attom

praxis.gränsdragningenöverlåtapunkt och att
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Avsikten med bestämmelsen i 3 § dra skiljelinje mellanär att en
finansiell leasing å den kredit- och avbetalningsköp å densamtena
andra sidan. Stadgandet får därigenom indirekt betydelse vidäven
redovisningsmässiga och skattemässiga bedömningar. Flera invänd-
ningar kan riktas förslaget.mot

I praktiken reglerar stadgandet effekten k optionsklausuler.av s
istället för hittills i marknadspraxis, låtaMen bedömningenatt, som

huruvida det förekommer uttryckligt köptvång ellerstyras ettav
skall leasegivarens "beaktansvärda intresse" pris- och värdeut-av
vecklingen klassificeringen. Lokutionen "beaktansvärtavgöra
intresse" svårtolkad och någon motsvarighet förekommer, såvittär
kan överblickas, inte i gällande kredit-, avtals- eller köpsrättslignu
lagstiftning däremot i förefaller12 kap UB. Det avtalsparternasur
synvinkel vanskligt rättsförhållandets egentliga skallatt naturvara

beroende framtida bedömningkunna huruvida lease-vara av en av
givaren vid avtalets slutande haft, eller borde ha haft sådant be-ett
aktansvärt intresse.

Såsom stadgandet har utformats lämnas2. har bevis-öppet vem som
bördan för "beaktansvärt intresse" har förelegat. Närmast tillatt ett
hands den faller på leasegivaren, alltså skall visaattsynes vara som

leasingavtal. åliggerdet handlar Normalt det denettatt om annars
gällande fråga avbetalningsköp och integör ärpart att ettsom om

leasingavtal visa avsikt i avtalsögonblicketatt att parternas attvar
äganderättsövergång skulle ske. regel torde ingenI kontrahenternaav

det till någotintresserade leasingavtal.änatt annat ettvara av
Stadgandet framstår upplysning intresse för denmest som en av

låt motiveringenskattemässiga bedömningen i betänkandetattvara-
sin utgångspunkt i civilrätten och riskerar då leda tilltar att att-

bedömningskattemyndigheternas vad "beaktansvärt in-ärav som
skiljer sig från bådetresse" leasetagarens och leasegivarens bedöm-

ning.

jämförelse med gällande praxis torde det föreslagnaI stadgandet
innebära väsentlig inskränkning tillämpningsområdetkomma att en av

finansiell leasing till förmån för avbetalningsköpet. Visserligenför
skall del fall köptvång kunna rubriceras leasing, nämligenen av som

leasegivaren har beaktansvärt intresse värdeutvecklingen.ettom av
dock sällsynta. betydelseSådana avtal Av mängdär större är att en

leasegivarens inte"optionsavtal", där intresse bedöms beaktans-som
klassificerasskulle riskera avbetalningsköp. in-Dettavärt, att som
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uppfattningEnligt vårgällandefrånklar avvikelse synsätt.nebär en
sådan innebörd.förslag medframläggalämpligtdet inteär att

leasingmellanutomordentligt viktigtframstår gränsenDet attsom
i förstamöjligt.konkret Lagentydlig och ärsåköpoch görs som

såväl leasegivarenochmarknadentillämpastill förhand att somav
klaraleasingavtal på detslutandetmåste vidleasetagaren ett varaav

i olika avseendentransaktionen kommertillämnadedenmed attom
Från den utgångs-köp.ellerhyresavtalbetraktas ettett somsom

alltför§ 3utformningenförslag tillutredningenspunkten är vagav
illust-överväganden, vilketkompliceradeföroch lämnar utrymme

betänkandet.skrivningarna ireras av
stadgandetklarhetenerforderligauppnås dengällandeI rätt genom

betecknadei hyresavtalföreliggerköpavbetalningslageni att somom
bliskallutlämnastill vilkendendetavtal är attavsett varanom

fortsättningsvis kunnalagstiftarenskulleför sigoch ävenIägare.
hittills,liksompraxis närmareöverlämnahärvid att,samtstanna

skiljasoñstikeratsträckning. Ett sätt att utbestämma gränsens mer
till regeringenskrivelseIndustriförbundetspresenterades iköpfallen

enligtinnefattargränsdragningenangivnaskrivelseniDenår 1992.
förutsägbarhet.ochmått klarhettillfredsställandemeningvår ett av

definitio-skattemässigadenvisserligen i första handavsågFörslaget
skulle tillkommavärdeminskningsavdragvilka fallioch angavnen

inedan anförsvadleasing jfrfinansiellavtalileasetagaren somom
dockyttrandet. Resonemangetsärskilda ärdetskatteavsnittet av

överensstämmel-området. Icivilrättsligapå detföramöjligt ävenatt
situa-följande fyraii motivellerskulle i lagtexthärmed attangesse

uppfyllda ochenligt 2 §villkoren ärdet, trotsskulletioner även om
och lagenfinansiell leasingfrågainterubricering,avtalets vara om

tillämplig.därmed inte vara

automatisktäganderättensådanaleasingavtaletVillkoren i är att
såvida lease-utgång,leasingperiodensvidövergår på leasetagaren

leasingavtalet.enligtskyldigheterfullgjort sinahartagaren

utrustningenförvärva närsgldiguttryckligenLeasetagaren att2. är
upphör.avtalet

förvärvautgångleasingperiodensvid utrust-Leasetagaren äger
vid avtaletsbedömaskanvadenligtprisförningen ett somsom,

värde vidberäknadeutrustningensunderstigermycketingående, så
försumbart.framstårprisetutköpstidpunkten att som
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4. Kostnaden för återlämna utrustningen så hög jämförtär medatt
dess värde vid leasingperiodens utgång det vid avtalets ingåendeatt

uppenbart utrustningen inte kommer återlämnas.är att att

Med detta precisera lagens räckvidd skulle följandesätt vinnas,att
jämfört med utredningens förslag.

Lydelsen avspeglar på bättre gällande betraktelsesättsätt påett
gränsdragningen köp leasing.-

blir lättareLagen tillämpa varje i avtalet uttrycktatt attgenom
skyldighet förvärva diskvaliñcerar leasing, lease-att oavsettsom
givarens "intresse" prisutvecklingen. fårDet överlämnas rätts-av
praxis i vilken utsträckning avtal med k säljoptionavgöra elleratt s
med restvärdegarantier skall hänföras hit.etc

svårbedömdaDet rekvisitet "beaktansvärt" i utredningens förslag
4 konkreta och för avtalsparterna relativt lättbedömdaersätts fall.av

Ändring leasingavgiftenav

Utredningen föreslår tvingande reglering ändringsmöjlighetenen av
huvudsaklig innebörd avgiften får ändras endast förbehållattav om

gjorts, förutsättningarna för ändring skall i avtalet,att attanges
ändring med två obetydliga undantag endast får ske vid ändring av

i avtalet angiven referensränta byte referensränta fårsamt atten av
ske leasetagaren då skall möjlighet lösa objektet tillatt attmen ges
dess matematiska restvärde. En omfattande informationsplikt före-
skrivs, likaså tvingande natur.av

Vi det olämpligt in regler reglerar avgiftsändrings-att taanser som
mekanismen i lagen. Om sådana regler ändock införs bör de göras
tvingande. Oavsett vilken princip väljs därvidlag bör lagensom
lämna för avgiftsmodell utgår från leasegivarensutrymme en som
upplåningskostnad, obligatorisk koppling till referensränta.utan en

torde unikt iDet svensk och möjligen i västerländsk lagstift-vara
frågorning prissättning i näringsidkarrelationer regleras påatt om
här föreslås. En sådan reform förutsätter det finnssätt attsom en

risk för omfattande missbruk möjligheten ändra avgifter ochett attav
vid sidan avtalet, vilket inte fallet. vissräntor En ökningärav av

marginalen mellan upplånings- och utlâningsräntor har ibland före-
kommit marginalrörelser denna har varit vanliga helaitypmen av
kreditsektorn. finns ingenDet anledning särreglera just leasing-att
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kreditmarkna-den totalaliten delendastmarknaden, är avensom
den.

innehåller några föreskrifterUNIDROIT-konventionenhellerInte
avgiftsändring.avgifter ellerom

såväl svensktsällsynt iframhållas detSärskilt bör är ytterstatt som
avtalsförhållandeningriper ilagstiftarenperspektivinternationellt att

bestämmelser. Visserligen före-tvingandemednäringsidkaremellan
itvingande regler i vadundantagsfallsvensk iikommer rätt som

näringsidkarförhållan-förlagstiftningdispositivbetecknasövrigt som
handelsagentur,härpå i lagen 1991:351Exempel finnsden. om
avbetalningsköp1978:599kommission, lagen1914:45lagen omom

tvingan-Jordabalken 12 kap. Dessaoch inäringsidkaremellan m
jämför-karaktär och intespecifikemellertidbestämmelserde är av

träffar de tvinganderegeldiskuterade förslaget. Imed detbara nu
haravtalsparternaavtalsförhâllanden, varibestämmelserna etten av

ioch typisktskyddsbehovoch dokumenterat ärtydligt, settutrett en
leasingförhållandenfallet iSå inteställning.underlägsen är som

Huruvida någonderajämbördigahanterstypiskt partenparter.sett av
avtals ingåendetidpunkten förprissättningsavseende vidi eventu-ett

funktion"underlägsen" eller närmastellt ärär att avensomanse
marknadsläget.aktuelladet

regler itvingandeinförandetmotiveradärtill svårtDet är att enav
obliga-motsvarandepå detköplagenfinansiell leasing,lag närom

i avtalsför-balansendispositiv, heltområdettionsrättsliga är oavsett
jämförelseviduppkommerkongruensproblemSammahâllandet. en

inter-inhemska ochtillämpliga påskalllagreglermed de varasom
avtalsförhållanden.nationella

tillutlåningsräntankopplingvidareomöjliggörLagen upp-en av
referensräntemöjligheten. Detvid sidanlåningskostnaden nor-av

kreditgivarenoch företagutlåning till ärvid all konsumentermala att
upplånings-tillutlåningsräntanmöjlighetenförbehåller sig att anpassa

endastSTIBOR utgörvilken referensräntorkostnaden, typ enav
faktiskatill denkoppladeleasingkontraktFlertaletapproximation. är

referensräntekopplade volymenlåt denupplåningskostnaden, attvara
då sigi regeldet rörberoenderelativti kronor är attstor, om

leasingobjekt.mycket stora
långpåreferensräntanändringar ikoppling tillobligatoriskEn vore

fram-räntenivåhögreleasetagarnatill nackdel försikt att engenom
leasingföretag,mindrediskrimineraockså oftaskulletvingas, men

siggarderabolagmöjlighetinte har större motattsomsammasom
följerreferensräntornaupplåningskostnadernavariationer istörre
vilketleasegivarna,förgenerelltRänterisken ökaralltid med.inte

tillfredsställande.inte är
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Utredningsförslaget för övrigt, det gäller avgiftsändrings-är när
reglerna, leasegivaren vad konsumentkredit-strängare änt moto m

kreditgivaren,lagen vilket ologiskt med hänsyn tillär dennaärmot
lags starkt konsumentskyddande funktion.

Utredningen har, effektenanalys pånärmare marknaden,utan av
infört för leasetagaren "förtidslösa" objektet tillrätt kalkyl-atten
värdet leasegivaren vill byta referensränta. En styrka hos leasing-om
institutet leasingavtalet ouppsägbart från båda håll såär är längeatt

följer kontraktet. införsHär tvingande möjlighet förparterna nu en
leasetagaren särskild kostnad förtidsförvärva objektet näratt utan
leasegivaren utnyttjar sin lag- och kontraktsenliga byta refe-rätt att

Enligt vår mening bör, förtidslösentill överhuvud-rensränta. rättom
skall reglerna beräkning skadestånd i 17 § 1taget accepteras, om av

och utgångspunkt för beräkningen2 priset vid för-utgöra även av
tidslösen.

Konkurs- och sakrätt

I 20-30 § föreslås bestämmelser leasetagarens konkurs ochom om
leasingrättens giltighet tredje på leasegivarens sida sakrätts-mot man
lig reglering. lagförslaget i dennaMot del kan allmänt invändassett
följande. problemområdenDe här regleras till delarär storasom
oreglerade i lag. gäller inte baraDetta leasing samtliga avtals-utan

I avsaknad allmän, systematisk utredning ochtyper. av en mera
frågorreglering konkursbos till inträde i avtal ochrättav om om

sakrättsliga förhållanden, det enligt vår mening inte lämpligtär att
införa sådan reglering särskilt för leasingavtalet. Varje regleringen

hithörande frågor bör ske för alla de relevanta avtals-gemensamtav
typerna.

När det gäller förslaget konkursboets inträdesrätt vill vi därut-om
framhålla följande.över

Det föreslagna stadgandet i 20 § har alltså ingen direkt motsvarig-
het i näraliggande lagstiftning jämföra medär närmast attannan men
köplagens 63 avgörande skillnad emellertidEn den köprätts-är att
liga motsvarigheten enligt vår mening i huvudsak dispositiv. Deär
skäl brukar anföras till grund för inte köplagensatt motsva-som ge
righet tvingande karaktär, nämligen detta skulle innebäragt;en en

principenavvikelse från avtalsfrihet i 3 det inte möjligtärattom
generellt konkursboet inträda i konlcursgäldenä-rättatt garantera att

fråganköpeavtal inträde har alltför näraattsamt ettrens om sam-
band med vad gäller enligt konkursrättliga återvinningsregler försom

lagtekniskt kunna lösas inom för den köprättsliga regle-att ramen
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eventuellockså påtillämpligauppfattningenligt vårringen, är en
leasingavtalet.reglering av

leasegivaren. kon-för AttriskerbetydandemedförInträdesrätten
krav påleasegivarensinnebär inteharkursboet attett massaansvar

köplagensMotsvarigheten till rätttillgodosedda.därmedsäkerhet är
sinsäkerhet förgodtagbarställerkonkursboetkrävaför att attpart

konkursboetfall dåsamtliga delagförslaget. Isaknas ifullgörelse
säkerhet,ställa godtagbarskyldigt63 §köplagensenligt är att men

enligt 63 §hävningsrättinträderskyldigheten,försummar motpartens
ökade riskexpone-denkonsekvensernakan3 Det attantas,st. av

förökade kostnaderiresulterakommerleasegivamaförringen att
leasingavgifterhöjdai formleasetagama m m.av

propositionen till lagenförhållandetdetanmärkaskan attDet att
regelinnehållakommamöjligen kanföretagsrekonstruktion att enom

påhävainnebörd, rättavtalstyper attalla motpartsför att enav
gällandefårintebetalningsdröjsmål görasgäldenärsgrund omav
avtalet skallgodkännande begäradministratomsmed attgäldenären

gälla allmäntskallför vaddirekt relevans settinte harfullföljas, som
motiverad vidkaninträdesrättAttkonkurs.vid leasetagarens varaen

tvingandenödvändigtvisinteinnebärföretagrekonstruktion att enav
Syftet medmotiverad.likai konkurs ärinträdesrättregel enom

rekon-underkastatsföretagtill detrekonstruktion är attatt somse
ikonkursenunder detvidare,skall levastruktionsförfarandet att

ochverksamhetmed sinupphöraskallföretagettillsyftarregel att
lease-sällansig intei och förförekommer attDetföretag.såsom

skall få fort-boetkommerkonkursboetoch överens attgivaren om
överenskom-sådanutrustningen,leasadebruka densätta att men en

naturligadetvilketöverväganden,affärsmässiga ärpåbaserasmelse
införaförskälenfall börnäringsidkarförhâllanden. I atti vart en

leasetagarsidankonlcurssituationer påiinträdesrätttvingande mer
analyseras ochingående prövas.

regelntvingandedenriktaskaninvändningarLiknande mot om
föreslåsinskränks på sätthävningsrätteni Om21hävningsrätt som

kanvilketleasegivaren,förökarriskennaturligtvisdettamedför att
ytterligarepåkravför leasetagaren,avgiftermedföra högreberäknas

leasingavtalen.fmansieringsgrad ilägresäkerheter samt

Redovisning

motbak-dettaredovisningsdelen,iförslagingaUtredningen lägger
och Redovis-Redovisningsrådetpågår inomdet arbetegrund somav

såvitthan,framhåller dockUtredarenningskommittén. att avser
redansynpunktergrundläggandevidfast destårredovisningen, som
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uttryckts i delbetänkandet fastighetsleasing. Huvudlinjenom attvar
anpassning de svenska reglerna till IAS 17 borde eftersträvas.en av

Från leasingbranschens håll riktades, såväl i det särskilda yttrandet
vid remissbehandlingen, kritik utredarens ställningstagandemotsom

i det tidigare betänkandet. Vi finner fortfarande anpassningatt en av
redovisningsreglerna till IAS 17 önskvärd på bolagsnivå.är Mot
bakgrund det utredningsarbete pågår på området avstår viav som
dock från kommentera leasingutredningensnärmare synpunkter.att

Beskattning

Utredningen lägger inte fram något konkret förslag till skatterättslig
reglering leasing med hänvisning till arbetet med redovisnings-attav
frågorna först bör avvaktas. Utredningen för emellertid ett resone-

i skattefrågorna följandemed innebörd. Vid den skattemässigamang
avgränsningen mellan köp och hyra inventarier skall den ekono-av
miska innebörden avtalen beaktas. Principen "Substanceav over
form" bör således tillämpas. Vidare bör leveranskrav förut-ett som
sättning för förvärvarens till värdeminskningsavdragrätt uttryckligen
kodiñeras. Leveranskravet bör enligt utredningen också upprätthållas

vid sale and lease back inventarier.även av
Vi delar utredningens ståndpunkt i huvudfrågan. Skattefrågorna -

och redovisningsfrågorna bör inte behandlas Det pågår pånu.-
skilda håll arbete med dessa frågor och det saknas anledning före-att
gripa resultatet detta arbete. De regler och den praxis vi harav som
på området för närvarande har inte föremålvarit för något otillbörligt
utnyttjande skulle kräva snabbt ingripande från lagstifta-som anses

sida. Det bör i detta sammanhang också framhållas renodlatattrens
skattemässiga etableringar leasingverksamhet inte tordeav numera
förekomma. Efter skattereformens genomförande har investorsleasing
i huvudsak upphört. De sänkta bolagsskatterna har reducerat det
skattemässiga värdet avskrivningar och underskott.av

Även det i utredningen inte läggs fram något konkret förslagom
till skatterättslig reglering vill vi redovisa vår principiella på hursyn

skatterättslig reglering skulle kunna eftersom utredningenuten se
valt så. Vår avviker i viss utsträckning frångöra utred-att syn
ningens.

Vår uppfattning på förslagbygger det till lagstiftning redovi-som
Sveriges Industriförbund i skrivelse till finansdepartementetsats av

1992-04-16.
Huvudregeln skall enligt vår mening inven-ägarenatt ettvara av

tarium skall ha till avdrag för värdeminskning in-rätten även om
ventariet till följd avtal nyttjanderätt används denänav om av annan
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mellanföreliggadärvidlagskallskillnadskattskyldige. Ingen
innebärHuvudregelnleasing.operationell attochleasingfinansiell

betydelsehar äninteäganderättskattemässigfastslåsdet annanatt
äganderätt.civilrättslig

leasingavtal kanvissadock förekommadetIbland kan att vara
köpeavtal. Iverketi själva utgördeså"deformerade" sätt att

värde-tillhuvudregeln. Rättenfrånskeavvikelseskallfalldessa
härdetEftersom rördå hyrestagaren.tillkommerminskningsavdrag

blirundantagenviktigtdethuvudregelfrån är attundantagsig enom
ochvalthar härUtredningeni lagtext.preciserade annan,klart en

punktskulleutredningenEnligtteknik.tycker,vi sämre nyensom
medges"avdraginnebördenmedKL23 §till attfogaskunna14 a

bedömningvidvillkorinnehållerhyresavtaletintedock ensom,om
inventa-intresseuthyrarensmedföringång,avtalsperiodens attvid av

ellerobetydligtutgångavtalsperiodens är attvidvärde sarmo-riernas
utgångavtalsperiodens ärvidåterlämnasinventariernaförlikheten att

obetydlig"
. till tolk-alltid upphovoprecistså sättpåutformadregelEn ett ger

anfört ivad vijämförtillinbjuderochningsproblem ovanprocesser,
ocksåPrejudikatintressetavsnittet.civilrättsliga myn-det provocerar

håll-fiskalmaximaltskäl intaprocesstekniskadigheterna enatt av
på dettareglernaviktigtmycketmeningvår attenligtning. Det är

nödvändigtfömtsägbarhet. Det ärmåttinnehållerområde stortett av
finans-medleasingaffärer,ofta mycketideltagarevarje storaför

involveradeländer,flerafrån utanibland attbanker,ochinstitut
konsekven-juridiskaekonomiska ochexaktadeprövningvidare veta

leasingavtalet.serna av
frånundantagenformuleradeutredningendefrånskillnadTill av

uppställdaIndustriförbundSverigesdemedförhuvudregeln av
förutsägbar-ochklarhetmåtttillfredsställandeundantagsfallen ett av

avdrags-såledesfall böravgränsadevälfyraföljandeiEndasthet.
hyrestagaren.tillkommavärdeminskningförrätten

automatisktäganderättensådanahyresavtaleti är attVillkoren
dennesåvidautgång,hyresperiodensvidhyrestagarenövergår

hyresavtalet.enligtskyldighetersinafullgjort

inventarietförvärvaskyldighetuttrycklig atthar2. Hyrestagaren en
upphör.hyresavtaletdå

hyresperiodendåellerhyresperioden,underägerHyrestagaren
iingåendeavtaletsvidprisförinventarietförvärva ettlöper somut,
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sådan utsträckning understiger inventariets beräknade värde vid
utköpstidpunkten priset framstår försumbart.att som

4. Kostnaden för återlämna inventariet så högatt jämfördär med
dess värde vid hyresperiodens utgång det, sådanäven köprättatt om

i 3 inte finns, uppenbart inventarietär intesom avses attovan
kommer återlänmas.att

Alla de fyra undantagen knyter till regeringsrättens och i vissan -
mån skatterättsnärrmdens praxis på området. En lagstiftning i enlig--
het med vad vi föreslagit skulle därför endast innefatta kodifie-nu en
ring gällande praxis. Längre så behöverän enligt vårav man upp-
fattning inte gå.

Utredningen har också tagit frågan uttrycklig skatterätts-upp om en
lig reglering leveranskravet. En sådan reglering skulle enligtav
utredningen kunna ske 2 till punkten 12 anvis-ett nytt stgenom av
ningarna till 23 § KL med förslagsvis följande lydelse: "Rätt till
avdrag inträder inventarierna harnär levererats". dennaI skrivning
skulle också sale and lease back-affärer komma omfattas.att

Vi det inte bör ske uttrycklig reglering påatt dettaanser nu en
område. Frågan för för kunnaär lösas i detta sammanhang.stor att
Sambandet mellan skatt och redovisning bör klarlagt innanvara
slutlig ställning Vidare kommer här in frågor rörandetas. ett eventu-
ellt framtida övergivande det fysiska avlämnandets betydelse iav
detta sammanhang.

Utredningens ställningstagande till det fysiska leveranskravetatt
skall uppfyllt vid sale and lease back-affäreräven medförvara att
denna form leasing i praktiken kommer upphöra.attav

Vi inte beredda medverkaär till sådan utveckling. Omatt en man
skulle vilja åstadkomma reglering bör enligt vår uppfatt-nu en man

ning ha utgångspunkt för denna det förslag Industriförbun-som som
det också lägger fram i den nämnda skrivelsen. Rätten tillovan
värdeminskningsavdrag skulle enligt förbundets förslag inträda i och
med villkoren i köpeavtalet har fullgjorts. Ett alternativatt annat
skulle kunna det tillskapas möjlighet med sakrättsligatt attvara en
verkan registrera förvärvet. Avdragsrätten skulle då följa registre-
ringen.

Mervärdesskatt schablonavdrag vid hyra personbilav-

Utredningen förordar den schabloniserade avdragsrättenatt om
hälften ingående mervärdesskatt på leasingavgift för personbilav
avskaffas. Utredningen motiverar ställningstagandet med leasingatt
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nämndagrund denpåjämfört med köpnärvarandeför avgynnas
avdragsregeln.

står finnalagstiftarenschablonregel införtstillOrsaken attatt aven
förmedför avdragsrättrörelse inteinventarium ipersonbili att som
förmedges avdragförvärv. Däremotmervärdesskatt vidingående

inte medgesavdragsrättdriftskostnader. Attavseendemervärdesskatt
privatnyttjas förkunnapersonbilarförvärv berorvid att anses

föravdragsrättdet gällerNäri rörelsen.endaständamål och
delframgår huralltid klartintedetleasingavgifter, där stor som

lagstiftarendriftskostnad harräntekostnad ochkapitalkostnad,avser
avdragsrättvilken medförkompromisslösning,ställning förtagit en

bakgrundfinns,mervärdesskatten. Detingåendeden motför halva
sedan denna kom-någotpåförändrats sättförhållandena inteattav

förordanärvarandeförskälinfördes, intepromissregel att armanen
lösning.

så småningomaktuelltdet bliutredningen kanframhålls attSom av
blmervärdesskattedirektiv,tolfteförslag tillgenomföra EG:s som a

vissa fall. Dettaleasingfordon iföravdragsrätt"halv"förespråkar
börreglernaändring görasnågonförytterligaretalar nu.att av
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Särskilt yttrande Tom Ekelundexpertenav

i

Inställning

Allmänna synpunkter2.

Partsintressena och behovet lagstiftning finansiellav om
leasing mellan näringsidkare utredningsförslaget och desssamt
konsekvenser

3.1 Partsintressena och behovet lagstiftning finansiellav om
leasing mellan näringsikdare

Utredningsförslaget3.2 och dess konsekvenser

4. Betänkandet
Andra delen Overväganden och förslag-

Lagförslaget5
.

Lagförslagets 2 och 3 §§5.1

Inledning5.1.1

5.1.2 Bakgrund till 2 och 3 §§

Paragraferna5.1.3 2 och 3

5.2 Lagförslagets 7-9 §§

Lagförslagets §5.3 15

Lagförslagets 20-30 §§5.4

Lagförslaget i övrigt5.5

Förslag till lag internationell finansiell leasingom
UNIDROIT-konventionen-

Konsumentleasing7.

Redovisning och beskattning

Redovisning leasingtransalctioner8.1 av

8.2 Inkomstbeskattning

för avskrivningsrätt på inventarier8.3 Leveranskrav

Mervärdesskatt schablonavdrag9. vid hyra personbilav-
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Inställning

föreslår bl.a. lag finansiellUtredningen leasing innehålleren om som
dispositivasåväl tvingande lagregler. Vidare föreslår utred-som

kodifiering och tillträde till UNIDROIT-konventio-ningen etten av
Utredningen anpassning de svenska redovisnings-attanser en avnen.

till bör eftersträvas. Slutligen förordar utredningenreglerna IAS 17
inkomstbeskattningen ändringkodifiering i och i vad gällerviss

mervärdesskatt.
sammanfattningsvis utredningen inte har visat detJag att attanser

behov införande lag finansiell leasingföreligger ettett av av en om
finnsmellan näringsidkare eller det andra skäl införa sådanatt att en

jag inte heller ansluta mig till före-Oavsett behovet kan denlag.
sådan. skäl kan jag inte instämma islagna lagen Av sammasom

förslag såvitt kodifieringen och tillträde tillutredningens avser av
UNIDROIT-konventionen.

utredningens i vad gäller inriktningen föränd-delar inteJag avsyn
redovisnings- och skatteregler.ringar av

för sig utredningens förslag regleringbiträder i ochJag avom en
kan inte biträda den lösning utredningen valt,konsumentleasing, men

konsumentleasing skall regleras i särskild lag.jag attutan enanser

Allmänna synpunkter2.

"formellt" accepterad,medför finansiell leasing blirlagEn att men
flexi-skulle därmed förlora sin marknadsrelateradeleasinginstitutet

anpassningsfönnâga.bilitet och
förslaget kommer därtill enligt min be-Genomförs det framlagda

finansiell leasing undergå sådanadömning med bl.a.verksamheten
drastiskt kommer minska ifinansieringsformenförändringar attatt

upphöra och endast delvisanvändning eller riskerar ersät-attt.o.m.
riskeras vissakreditformer. konsekvens härmedandra I atttas av

minskar eller upphör medföretag etablerade i Sverigeinternationella
finansiering, flyttastillverkning och försäljning med tillhörande som

ytterligare.vilket skulle öka arbetslöshetenfrån landet
befarasvarför utveckling kankorthet skall här dennaallI omanges

utredningenslagstiftning. synpunkter påleder till Minaförslaget
avsnitten ff.redovisas under 3överväganden och lagförslagallmärma

offentligaför övrigt i denfinns såväl inom näringslivetDet som - -
finansiell leasing. I betänkan-omvittnat behovallmäntsektorn ett av

betydelsefull och vedertagenfinansiell leasing idagdet äratt enanges
anläggningstillgångar, dels produkt-finansieringform för dels av

avsättningfrämja produktionsföretagensfinansiering i syfte att av
landet.företag såväl inom det Iprodukter till utom egnasomegna
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understrykas leasing har betydelsesammanhanget bör intestoratt
för mindre och medelstora industriföretagendast för större ävenutan

avsättning produkter.leverantörer i derasoch av
Även betydelsefull saknasfinansiell leasing beskrivs emel-somom

påvisar kraften och vitaliteten och därmedlertid redogörelse somen
gånger tillhörandefinansieringsforrn med mångabehovet dennaav

säljstöd, å sidan, och finansieringtilläggsfinansiering för ena av
sidan. lämnar företagen denna ñnan-investeringar, å andra Antingen

finansbolagfinansieringsföretag ellersiering själva eller via ägda
eller i samarbete med andra finansbolag.kreditmarknadsbolag

Förening har nyligen slutfört beräkningarFinansbolagens rn rn om
användningsområde, i vissa delarleasinginstitutets betydelse och som

uppgifter därför här redovisas.utredningens ochkompletterar som
utredningen ocksåleasing i sin nuvarande formFinansiell är, som

finansieringsform bara iviktig och flexibelkonstaterar, somen
näringslivets produkt-för 20Sverige närmare procent avsvarar

flygplan,beträffande byggnad mark, skepp,finansiering armans
lantbruksmaskiner,verkstadsmaskiner, skogs- ochturbiner, pappers-

lastbilar,entreprenadmaskiner, tåg, tunnelbanevagnar,maskiner,
inventa-telestationer, kommunikationsutrustning,personbilar,bussar,

År kontrakt på 13 mdr1993 tecknade finansbolagenrier canyamm.
andra företag enligt Finansbolagens För-industriföretag ochsamt -

minskning i jäm-beräkningar för 40-45 mdr. Dettaenings är en-
förfinansieringsformer investe-med tidigare år andraförelse men
leasingvoly-sammanlagda uteståendeminskat Denringar har mer.

Förening uppskattat till 110-31.12.1993 har Finansbolagensdenmen
uppskattar föreningen tillinternationella leasingavtalenmdr. De120

finansiering skall läggasvolym. Till denna25-30 mdr dennaminst av
gånger lämnas samtidigt. Etttilläggsfinansiering, mångaden som

leasing och byggnadengasturbin finansieras medexempel är att en
telefonväxel finansierasexempellån.med Ett störreär attannat en

andra finansieringsforrner.utrustning medmed leasing och annan
ihop och det förutsättskompletterande tilläggsfinansiering hörDenna

uppskattasstorlek kan tillTilläggsfinansieringensbåda länmas.att
nyteckningen leasing-% finansiell leasing. ökarF.n.50-70 avav

30.6.1993 teckna-finansbolagen. Under perioden 1.1kontrakt hos -
mkr. Underbelopp 4.854kontrakt till sammanlagtdes mot-ett av

kontrakt för sammanlagt be-period 1994 har tecknatssvarande ett
Ökningar industriföretag ochsker också frånmkr.lopp 6.811av

finansieringsfonner påkompletterandeföretag ochandra sätt somav
tidigare sagts.

i betydelse i pågåendeInternationell leasing för ökar alltmerexport
förmarknader måsteexportuppgång i vilken också erövras attnya
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industrisvensk skall kunna hävda sig långsiktigt.och Förutom denu
traditionella exportmarknaderna ökar i allt snabbare takt tidigare

Östeuropaförhållandevis outvecklade exportmarknader såsom samt
delar Asien och Sydamerika.stora av

särskilt nämnda outveckladeFör marknader uteblir försäljningen
och därmed tillverkningen finansiering. Konkurrensen påutan
produktsidan så hård attraktiva säljstödjande finansi-är attnumera
eringsforrner och kompletterande finansiering för andra eller kring-
liggande behov hos kunden avgörande. såvälFör outveckladeär som
traditionella marknader finansieringgäller idag "utan bl.a. finansi--
ell leasing finansieringoch kompletterande ingen export".

den bild medlemmarna iDetta Finansbolagens Förening,är som
företräder främst industrins och leverantörers finansbolagsom men
försäkringsbolagsägda finansbolag, industrins finansie-även samt

ringsföretag, tecknar från verkligheten. finansbolagNämnda kan
tillhandahålla finansieringsformer andra tillverkande företagäven
och leverantörer. Liknande erfarenheter torde föreligga hos jämväl
finansbolag, tillhandahåller såväl säljstödjande finansieringsom
företag, vilka själva lämnar finansiering, finansiering till olikasom
företags investeringar.

Varje spelfömtsättningarna"störning" medför omedelbart för-av
ändringar. införandeJag lag finansiell leasing ärattmenar av en om

sådan förändring, eftersom andra länder, Sveriges vikti-ären som
handelspartners, med några undantag saknar lagstiftning ellergaste

bestämmelser anknytning till leasing. sådan förändringmed En annan
kodiñering tilloch tillträde UNIDROIT-konventionen,är en av som
inte erforderligai kraft beroende det antalet länderännu trätt att

tre stycken ratificerat densamma. Det spelar här ingen rollännu
lagstiftningen eller konventionen helt eller delvis tvingandeärom

förhållandet företageneller Redan skulle omfattas räcker,att
bestämmelserna tvingande ellereftersom kan komma tilläm-att- -

varigenom konkurrensförutsättningarna i förhållandebl.a. tillpas,
utlandetförskjuts och leasinginstitutets flexibilitet påverkas.

exempel på känsligheten hos marknadsaktörerna börTre vara nog.
exempel finansbolag, ñnansbolag i utlandet,Ett ägdeär att som

praktiskt omedelbart sålde dessa eller vidtog andra åtgärder, närtaget
konsolideringdet krävdes koncernbasis. exempelEtt ärannat att

bostadsinstituten med omgående verkan upphörde med erbjudaatt
lånrörliga oklarheter i konsumentkreditlagen möjligheternap.g.a om

ändra tredje exempel s.k. investor-leasing,Ett vilkenräntan. röratt
utredningen behandlar.

finns anledning utförligt beröra investorleasingDet och s.k.att mer
border leasing, kan investorleasing. Beträffandeävencross som vara
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utredningen betänkandets kapitel 6 ochinvestorleasing utgår i 12
införinvestorleasing främst skatteplanering skatte-ifrån att var en

industriföretag med goda resultatreformen 1991 bl.a. attgenom
skattebelastning skjuta den påminska sinsökte sätt attatt genom

skattekrediten till den lägre skattesatsen.lösaframtiden och nyaupp
denna idag be-border leasing konstaterass.k. ärBetr att encross

går heller inteför finansieringtydelsefull form över gränserna, men
mångaleasingavtalens konstruktion gångerpåståendetfri från att

ha möjligheten uppnåi väsentlig gradförefaller styrts attatt av
kan skattefrågorfördelar. sammanhangetskattemässiga I nämnas att

också behandlas.lease backbetr sale
får betraktas positivtdet allmäntUtredningen konstaterar att som

finansieringsmöjligheter förolikakan erbjudamarknaden attatt
utredningen detinventarier Vidaretillgodose behov attangermm.av

utnyttjas.på området otillbörligtolika reglerhävdasinte kan att
framställning från den 16.4.1992IndustriförbundsSveriges ang

innehåller begäranborder leasingoch s.k.investorleasing encross
till avskrivning skall tillkom-innebärandeförtydligande rättenattom

överensstämmelsesåledes detellerleasegivaren, ägare avensomma
egentligen eller iskatterättsliga begreppet,civilrättsliga och ärsom

borde detsamma.varje fall vara
framställning taxerings-Industriförbundetstill ärBakgrunden att

sådant fallbl.a.prejudikatintresse drivermyndigheterna ett somav
mångaunder år.pågå Dettakommerframställningen attavser som

affärsmässigtinnebärandeosäkerhetsmomenttillhar lett attett en
främsta motiv varitfinansiering,formoch vitalmotiverad attvarsav

i upphört iför produkterfinansieringavsättning ochfinna stort sett
skattedomstolarnas slutligapåi avvaktanform falletden av-avser

görande.
deutredningen,framställning berörsIndustriförbundets menav

inslaginvestorleasing med ellerbakgrunden tillmotiv, utanärsom
leasing, behandlasborders.k. närmare.crossav

industriföretagformersyftet med angivnahuvudsakliga ärDet att
finansiera sinleasing skall kunnabl.a.andra leverantöreroch genom

avsättningför finnautlandeti Sverige ochtill företagförsäljning att
produkter.sinaför

sedvanligavanligenförsäljningen skerFinansiering genomav
leasegivareeller leverantörenindustriföretagetleasingavtal med som

leasetagare.kundenoch som
olikaleverantörenindustriföretaget ellerdärkanAndra sätt avvara
ellertillverkaresförfinansiärleasingskäl bl.a. är annanengenom

finansiering för sinsökereller självaproduktleverantörsannan
avsättning.
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skäl härtill kan företaget tillverkatEtt eller föratt ansvaratvara
någon komponent i produkten. Ett skäl kan företaget iannat attvara

fått föranbudsgivningen ordern produkten, kunden funnitattmen
finansieringslösningen attraktiv, varför industri-företaget ingår
finansieringsavtalet förhoppningmed gång få kunnanästaatten om

produkten eller samtidigt fåleverera order. Andra skält.o.m. en ny
någon vill tillägna sig kunskaperkan finansi-att parternavara av om

eringslösningar gllgr produkten tillverkar ändock närlig-äratt man
gande L kunderna i vill ha, har eller haräratt attsamma man

kommersiella kontakter någonhaft andra med elle;parterna attav
affärenenskilda för för traditionella kreditinstitutden är stor att

omhändertaga denna med kortkunna varsel å företaget haratt
finansieringskällor med bättre ñnansieringsvillkorgoda gg en

kombination skäl.av
hänsyn till vad jag anfört jag därför förståelseMed hyser storovan

Industriförbundets framställning och det endast beklagaför är att att
framställningen inte fått tillfredsställande lösning bl.a.en genom
utredningens försorg.

Samtidigt pågår på området där skattemyndigheter-skatteprocesser
hävdar skatteplaneringsmotivet främstadet eller detäratt t.o.m.na

motivet. Om så fallet företaget endast sökerenda sättatt attnu vore
sin skattebelastning goda år för förskjuta tillminska under dennaatt
lägre vinster imed finner jag inget klandervärt detta. Detår vore

oansvarigt företaget olika flera år.inte utjämna resultat underattav
fäster mig vid och har genomfört förslaglagstiftaren åberoparJag att

med just detta syfte f.n. införande periodiseringsfondergenom av
andraoch former.

finner det svårt ställa mig kritisk till företagen använderJag attatt
avskrivning inventarier, sedan länge etablerad,är sättettav som som

lagstiftaren ocksåkontinuitet utjämna åren,uppnå attatt somen
upprätthålla enhetligt och iförmårinföraförsöker sättettmen

Än mindre finnerfaktisk affär samtidigt jagsynnerhet görs.som en
eller s.k. bordersig investorleasinganledning kritiseraatt crossvare

olikahuvudsakliga motiv andra utjämnaleasing, i fall där är än att
finansieringår och där faktisk avsättning ochresultat under flera en

produkter sker.av
påjag utredningen funnit olika reglerhändelserI alla noterar att att

otillbörligt har utnyttjats.området inte
förutsätt-exempel illustrerar vad händer,Ovanstående närsom

mycket konkurrenskänsliga marknad förändrasdagensningarna i mer
utredningen i sittriskerar förändras. Jageller attattt.o.m. menar

sitt förslag i dessakonsekvensernaanalyseratförslag av avseen-
den.
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jag har bl.a. följande.Andra allmänna synpunkter ärsom

missförhållanden i vad gäller konsumentleasing ochTidigare som
ha korrigerats Allmänna Reklamations-genomnumera synes

verksamhet, förefaller mig i alltför hög grad hanämndens styrt
finansiell leasing.utredningens förslag i vad gäller Ett exempel är

avgiftsändringar vilkaförslagets tvingande regler gälleratt om -
näringsidkarefinansiell leasing till såväl konsumenter ärsom -

för ränteändringar i konsumentkre-långtgående reglernaänmer
ditlagen

och fram-nuvarande omfattningen konsumentleasingDen evav
möjligheter föri följd alltmer reduceradetida behov dennaav av

inte behandlats.ränteavdrag har huvudöver taget

tvingande reglerna bl.a. avgifts-Konsekvenserna deav om
leasing har inte alls berörts.ändringar för finansiell

finansiell leasing i grunden utgår från finansi-Förhållandet att en
reglernas inverkan på denna kalkylkalkyl och de föreslagnaell

finansiell leasings attraktivitet vidkonsekvenserna föroch en
inte analyserats.förändring etablerat regelsystem harav

riktats till vissa länder och denUtredningens frågeformulär som
sig intressant,lämnas resultatet i och förredogörelse ärsom av

beskrivningmin mening relevans, eftersomsaknar enligt enmen
uppståttoch under vilka förutsättningar reglermarknad mmav

saknas.

helt undersökning de behov och missför-Vidare saknas even av
motivera lagstiftning.hållanden, skullesom en

lagstiftning finansiellPartsintressena och behovet av om
utredningsförslagetnäringsidkare ochleasing mellan samt

dess konsekvenser

finansielllagstiftningPartsintressena och behovet3.1 av om
näringsidkareleasing mellan

övervägandenunder avsnitt "10.1 Allmännabetänkandetl I om
finansiell leasing"lagstiftning för inhemskbehovet sägs attav

organisation kan driva särskilt de mindrenågon kraftfull som
anmält sig,intressen hittills inte harleasetagarnas samt att parts-

inte järrmstarkt representerade.intressena är
På marknaden finns bl.a. Före-Påståendet kan ifrågasättas.

representerande 65.000 direkt-Riksorganisation,tagarnas ca
medelstorabranschanslutna mindre ochanslutna och 30.000
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Ävenföretag. Sveriges Köpmannaförbund med hörande bransch-
organisationer sådana företagsgrupper.representerar

samband med förutvarandeI Bankinspektionen i slutetatt av
1980-talet meddelade s.k. avgiftsgolv vid leasing fick före-att

bl.a.komma agerade dåvarande Småföretagens Riksförbundt.ex.
avgiftsgolvet. I anslutning härtill utarbetade Finansbolagensmot

Förening branschen rekommenderat standardleasingavtalett av
för de vanliga leasingaffärerna och motsvarandeettmer senare
avtal för billeasing. Därvid skedde branschens dåöversynen av
tillämpade bestämmelser, varvid i föreningens Standardavtal

till såväl leasegivarehänsyn leasetagare och de enskildatogs som
bestämmelserna kommenterades.

Leasegivarna å sin sida uppgår till relativt färre antalett sett
företag, vilka givetvis inte ensidigt kan bestämmelserna,styra

beroende nöjda leasingkunder för kon-ärutan attsom av nya
trakt, skall kunna ingås. Därtill underskattar utredningen lease-

möjligheter tillvarataga sina intressen själva elleratttagarens
sina branschorganisationer eller ombud. presumtiveDengenom

alternativ för övrigt inte ingå någotleasetagarens avtalär att utan
i stället finansiera sitt köp på sätt.annatatt

Till skillnad från utredningen jag leasetagarna välärattanser
tillräckligtföreträdda, leasetagarna detta kunnigaäroavsettatt

konsekvenserna leasingavtal, lease-för bedöma attatt samtav
givarna har intresse leasinginstitutet fungerarett eget attav

på samtliga avtalspartersacceptabelt villkor.

Leasinginstitutet har i Sverige sedan 1960-talet också utvecklats
betydelsefullttill mycket inslag i det svenska ochrätts-ett

branschens beräkningarnäringslivet. Enligt har under de senaste
leasingavtal.30 åren tecknats 2 miljoner Leasing haränmer

under denna tid ökat kraftigt i jämförelse med andra former av
produktfinansiering, vilket rimligen tillsammans med förhållan--
det få tvister förekommit bör tyda på några egentligaatt att-
missförhållanden inte föreligger.

marknaden återfinns iBland avtalsparterna på egenskap av
leasegivare och leasetagare såväl små företag denstora samtsom

Hitintills avtalsförhållandena såoffentliga sektorn. har reglerats
standardliknande avtal, ocksåuteslutandegott som men avav

avtalsvillkor. särskild lagreglering påenskilda Behovet av en
i något hän-leasingornrådet har icke gjort sig gällande nämnvärt

Några särskilda missförhållanden inom leasingmarknadenseende.
icke kunnat påvisas.har

Även fall beträffandeviss osäkerhet har förelegat i enskildaom
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hänseende, har på deti sakrättsligtskall gällavad storat.ex.som
på till försig självleasingmarknaden reglerathela ett synes

den mån obalanstillfredsställande Iintressegruppersamtliga sätt.
leasingavtalsparter iundantagsfall förelegatoskälighet ieller

36 §remedium varit täckthar behovetemellan, genom av-av
tillämpningen detta lagstad-såvittRättspraxistalslagen. avavser

i viss mån fårknapphändig, vilketemellertid mycketgande tasär
icke föreligger.missförhållandenpåtagliganågratill intäkt för att

i praktiken lagenkorrigeringsmedelAndra verksamma är om
finansbolag Finans-näringsidkare och föravtalsvillkor mellan

kreditgivning.gäller sundi vadinspektionens tillsyn
utgångs-jag redan medutredningenfrånTill skillnad attanser

lagstiftnings-någotanförda omständigheterfrån härpunkt att
återkom-finansiell leasing. Jagvad gällerföreligger ibehov inte

andra synpunkter.fråga med stödtill denna avsenaremer

konsekvenseroch dessUtredningsförslaget3.2

"finansiell leasing". Dendefinitionoch 3 §§förslagets 2I avges en
definiera-tillämplig endast dendirektlagenföreslagna varaavses

avseddDefinitionenfinansiell leasing. avgränsaärformende attav
operationellleasing,formleasingfinansiell t.ex.mot avannan

analogutredningen uteslutertvåpartsleasing,leasing, enmen
Defini-på sådana former.föreslagna lagentillämpning den ävenav
mellanavsedd draocksåsärskilt 3 § gränsen§ ochtionens 2 är att

avbetalningsköp.kreditköpleasing ochfinansiell
och 3 §§skäl 2mening godaenligt minfinnsDet att antaga, att -

väsentligt kommertillärnpningssvårigheternaochtolknings-oavsett -
till förmån förfinansiell leasingförhandlingsutrymmetinskränkaatt

gällandeavvikelse frånklarvilket innebär rättavbetalningsköpet, en
ifråga-kanför leasingbranschen. Detnyordningbetydandeoch en

fördelarnågrainom branschen harintressegruppernasättas, av enom
delförefaller mig i dennaLagförslagetnyordning.sådan mest vara

medkomma tillrättaintressetillgodose det allmännas attägnat att av
tilläggsstadgandetbör också beaktas,skatteförhållanden. Detvissa att

finans-icke endast avtalleasingavtal,betydelse för allafåri 3 § om
leasingavtalsagda följerdetleasing. Av äveniell ettt.ex., att om

legaldefinitionenleasing enligtför finansiellkriteriernauppfyllericke
obligationsrättsligt kan be-mycket välleasingavtali 2 samma

tillbedömning läggs grundoch dennaenligt 3dömas att senare
Tilläggsstadgandet fårbedömningen.skatterättsligaför dent.ex.

skatterättsliga bedömningen,vid densjälvständigt intressedärmed ett
erfordra.finansiell leasing kandefinitionenvadlångt utöver enav
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med bristande vägledningTillärnpningssvårigheterna i kombination
omfattas legaldefinitionen,leasingavtal,b1.a. i vad gäller som av

f.n. föreliggerrättsosäkerhet vadupphov till änstörre utansomger
lagreglering.

avsnittfrågor under 4.återkommer till dessaJag
anför-utredningsförslaget iför leasinginstitutetKonsekvenserna av

b1.a. avgifter ochtvingande bestämmelsernadelar och deda om
analyserats i utredningen.i övrigt harförslaget

avsnittanförts i dettaredan vadJag att genom som ovanmenar
gälltmed vad hittillsi jämförelseförutsättningarnaändras ge-som

och särbestäm-i olika Standardavtalbestämmelsergemensammanom
finansiell leasingändamål på sådantför specifikamelser sätt, att

ellerminska dramatisktnäringsidkare kommer ersättasmellan att av
finansieringsformer.andra

*

motsatsförhållande i utredningens förslagför övrigt näm-Jag ettser
lagförslaget riskerarbetydelse understryksleasingsligen attatt men

förutsättningar.leasing och dessrättsfiguren

Betänkandet4.

Överväganden förslagochdelenAndra -

näringsidkareleasing mellanFinansiell10.

överväganden behovetb1.a. allmännainnehållerAvsnittet om av
med UNIDROIT-finansiell leasing 10.1för inhemsklagstiftning

förebild 10.3.1.konventionen som
lagregleringcivilrättsliginhemskutredningen börEnligt aven

denför minskatill stånd främstfinansiell leasing komma att nuvaran-
bedömninggrund föroch skapa fastarerättsliga osäkerhetende aven

kon-bestårföreslagna lagenskälighet. Denleasingvillkors av
särskild avtalstyp ochleasingför finansielltraktsrättsliga regler som

tillregler delsdär tvingandepå vissa punkterdispositivär utom
föreslagnaskäl föreslås. Denförmån dels andraleasetagarens av

UNIDROIT-konventionensanslutning tillihar utformatslagen nära
målsättninghuvudsak harbestämmelser ifrån 1988 somsammasom

SverigeocksåföreslårUtredningenregleringen.inhemskaden att
konventionen.tillträdaskall

ochkonventionenfråganjag ytterligareavsnitt 6 behandlarI om
antalErforderligtkonventionen.bör tillträdaSverigeattmenar

denkonventionen, varförratificeratstycken harländer tre ännu
inte finnshärtill dethuvudsakliga skäletkraft. äri Dethar trätt att



518 Särskilda yttranden SOU 1994: 120

något behov konventionen. Oavsett konventionen träder i kraftav om
och Sverige ansluter sig till densamma eller så fyller konventionen
eller dess artiklar helt enkelt ingen funktion i internationella leasing-
affärer, bl.a. beroende leasinglagstiftning eller bestämmelseratt
med anknytning till leasing endast förekommer i fåtal länder.ett

ursprungligaDen tanken med konventionen, nämligen artiklarnaatt
skulle klarlägga rättsläget vid både nationell och internationell
leasing, fick också olika principiella motståndstatersges upp p.g.a.

låta internationella föreskrifter deras nationella rätt.attmot styra
utredningenSom i under arbetet med konventionenanges var man

medveten denna skulle kunna fylla det legala iatt ut tomrummetom
nationell för de inte har någon särskild lagstiftning.rätt stater, som
Som i föregående stycke har emellertid denna ambition inteangetts

någotlett till resultat.nämnvärt
Konventionen således begränsad till internationella leasingaffärerär

ingenoch tidigare fyller den funktion och något behovsagtssom av
konventionen föreligger skäl konventionenEtt innehållerär att

artikelartiklar 12 motsvarande 15 § i förslaget till svenskt.ex.
lagstiftning atypiska för leasinginstitutet.ärsom

Konventionen förebilden får helt enkelt betraktasutgörsom som en
ansamling leasinginstitutets komponenter i olika länder, ochav som
därför tillämpas i sig internationella nationella leasing-vare som
affärer.

ovanståendeAv skäl jag konventionen lämpligäratt attanser
förebild för inhemsk lag finansiell leasing. Därtillutgöra en en om

kommer utredningen däri gjort väsentliga från konventio-att avsteg
införa olika tvingande regler.attnen genom

Utredningen de föreslagna svenska leasingreglerna liggersäger att
tillämpas internationellt, såde enligt min meningnära ärsom men

inte fallet då det inte finns några internationella Visser-regler i bruk.
finns nationellaligen regler med viss anknytning till leasing i några

länder och i fall leasinglagstiftning, dessa regleringarett par men
på sina respektive förutsättningar.bygger länders

Det svenska leasinginstitutet har under trettio år utvecklatsnärmare
till rättsfigur sitt slag några olägenheter kunnateget utan atten av

fortlöpandepåvisas. En kommersiell anpassning har skett och pågår
ständigt.

Enligt min mening den finansiella leasingensär sammansatta natur
redovisningbestående civilrätt, och skatter inom förav ramen en

finansiell kalkyl inte lämpad för lagstiftning. flexibeltEtt anpassbart
avtalssystem bättre, eftersom "spelreglerna" hela tiden förändras.är
Visserligen utredningens förslag i vissa delar dispositiv,är men
tvingande på för leasinginstitutets förutsättningar avgörande punk-- -
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dispositivaDärtill kommer de reglerna kommerävenatt attter.
i tvister, skattemål normgivande och definitio-åberopas m.m. som

oklara.leasing och dess avgränsning Därigenom blirärnerna av
sinleasinginstitutet kommer förlora marknadsrela-resultatet att att

flexibilitet anpassningsfönnâga lagstiftning införs.terade och om en
tvingande regler utredningen föreslår atypiska för leasing-De är

marknadsrelaterade balansen den finansi-institutet och den ochsätter
leasinginstitutet spel.ella kalkylen i ur

fårjag anfört under avsnitt 3 jag tillägga följande.Utöver vad ovan
det fall lagstiftaren skall ingripa med lagreglering, vilketFör en

i fall åstadkommasicke nödvändigt, kan ickesåledes vartsynes vara
tillämpning avtalslagen kan resultera tillvad 36 § Enän avmer en

lagstiftning till förmån för ellerdelar tvingandestora en annan av-
erforder-beaktande vad nedan anförs härom inteitalspart är av som

Äroch sidanlagregleringen å andra dispositiv, kanlig avstyrkes.
syftaifrågasättas, vad sådan lagreglering skall till medmed fog en

till leasinginstitutet starkt avtalsreglerat.hänsyn ärtaget att
i motiveringen till utredningsförslaget förskälDe angessom en

heller icke övertygande.lagreglering leasingavtalet Härär angesav
leasinginstitutet inte "fonnellt erkänt" i lagstift-inledningsvis, äratt

skulle föreligga. sådant "formelltningen, och behov härav Ettatt ett
emellertid icke nödvändigt.erkännande" är
utgångspunkt måste och för övrigtLagstiftarens tvärtom ärvara

marknaden och alla avtalstyper redanavtalsfrihet råderden, attatt
Överhuvudtagetavtalsfrihet erkända.på grund principen äräromav

formellt erkännande i utredningensbehovetdetta synsätt ettom av -
moderna avtalstyperleasinginstitutet eller mindrefall meravav -

så måtto,inom rättslivet problematiskt ieller företeelser att nyanya
kunna i den i lagstiftningeninstitut förutsätts inordnasföreteelser och

Följdenför kunna vinnahävdvunna begreppsapparaten att acceptans.
rättslivet icke kanmotstånd alla nymodigheter ihärav är ett mot som

utgångspunkt bör iställetgivet Lagstiftarensinpassas i mönster.ett
principen avtalsfrihet förutsättningslösti enlighet medatt omvara,

direkt strideravtalsform, såvida den intevarje motacceptera ny
avtalsfrihetens börgällande förbud eller motsvarande. Inom ram

förbjudits. det falluttryckligen Förallt tillåtet, intesåledes somvara
i det individuella avtaletoskälighet föreliggerobalans eller är

anförts under 3.1korrigeringsmedlen de ovan.som ovan
småföretagarelagreglering för de iMarginalnyttan av en som

fmansieringsformväljer leasingenegenskap leasetagare som synesav
osäkerhet vidlåder de rättsliga effekternaockså liten. Den somvara

så starkt avtalsreglerad marknadleasingavtal torde, påett somenav
undanröjasicke i någon beaktansvärd grad kunnaleasingmarknaden,
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viss dispositiv eller tvingande reglering. Varje avtalstyp,genom
den lagreglerad eller ej, innehåller osäker-äroavsett momentom av

beträffandehet de rättsliga konsekvenserna, så också köp- ocht.ex.
kreditavtalen. "Infonnationsvärdet" leasinglag blir därmedav en
också lågt i jämförelse med vad andra informationsåtgärder i form av
handböcker, dataprogram kan Vad lagstift-sagtsmm ge. som nu om
ningsbehovet stöds också det förhållandet, i globaltatt ettav per--
spektiv lagreglering leasinginstitutet endast föreligger i någraen av-
få Till har lagstiftaren i andra länder hitintillsrättssystem. synes

det antingen olämpligt eller onödigt i lagnärmareansett attvara
reglera leasinginstitutet.

motiveringen tillI skäl lagregleringen också, utsik-attanges som
för "utvecklad standardavtalspraxis" inte skulleterna stora.en vara

Såsom grund härför anförs bl anslutningen till "agreedatt etta,
måste omfattandedocument" för detta skall kunna tjäna sittvara

Emellertid intesyfte. skälet till anslutningen måsteattanges vara
omfattande. Uttalandet i fråga särskilt anmärkningsvärt i be-synes
aktande vad direkt efter uttalandet anförs, nämligen attsomav
"spridningen på många olika objekt och branscher ärtyper ettav
hinder". utredningen påVad här pekar spridningen och därmedatt-
skillnaderna på avtalskonstruktioner med avseende olikaär stora

leasingobjekt och branscher antyder det självklaranärmasttyper av -
förhållandet, avtalskonstruktionema varierar på grundatt attav

funnit såmarknadsaktörerna nödvändigt med hänsyn till de specifika
förutsättningar föreligger i skilda branscher och för skilda typersom

leasingobjekt.av
Vad inte tillräckligt tydligt uppmärksammats i utredningen är,som

avtalsregleringen inom leasingmarknaden icke varit statisk,att utan
utvecklats i avsevärd omfattning och till behov ochanpassats nya
företeelser. utveckling har också medförtDenna balanserademera
avtalsförhållanden. I allmänhet bygger leasingavtalet på raden
standardvillkor varieras och utvecklas undan för undan allteftersom
förutsättningarna i det enskilda fallet för olikaoch slag leasing-av
objekt. Avtalsregleringen på leasingmarknaden enligt minsynes
mening väl tillgodose de behov eljest tillgodoses dispositivsom av
lag. får vidare på leasingmarknadenDet be-ärantagas parternaatt
redda fortsätta diskussioner utveckling avtalsvillkoren. Somatt om av
påtalats under avsnitt de mindre före-3.1 och medelstoraärovan

mycket väl organiserade.tagen
Som under avsnitt har icke i utredningen påvisatsnämntsovan

några påtagliga missförhållanden på leasingmarknaden eller någon
obalans mellan Tvisterna leasegivaremellan och leasetagareparterna.

också fåtaliga; rättspraxis mycket begränsad. det fall iI Högstaär är
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ickebestämmelsenharaktualiserats,avtalslagen36 §domstolen
endastföreliggerförstås,kantillämplig. Såvitt ettbefunnits vara

där Högsta1988 230,NJASeskiljedomar.antalbegränsatmycket s
konstrue-leasingobjektetifelfriskrivning förgodtogdomstolen en -

överförde sinatill leasetagarenleasegivarenpå sårad sätt, an-att
i måletvisatsdet inteeftersomobjektetleverantörenspråk mot av -

och kon-friskrivningenSjälvaförlust.drabbatsleasetagarenatt av
oskälig,domstolen inteemellertid Högstaansågsstruktionen varaav

i vissakonstruktionsedvanligaleasingfinansiellfördennaoaktat att
förersättningerhållaför leasetagarenproblemmedföra attkanfall

få. Deti hovrätternaavgöranden årAntaletfullt ut.skada gemen-
dockhovrätternaoch ärdomstolen atti Högstafallenförsamma

acceptabla,sigvisatpåtalade delar trots attleasingavtalen i vara
för leasetagaren än"strängare"varit motsva-bestämmelserprövade

standardleasing-FöreningsFinansbolagensibl.a.bestämmelserrande
omständigheterpåtalade är, attslutsatsengivnaavtal. Den av nu

avtalsregle-ochfåoch leasetagareleasegivare är attmellantvisterna
ellerdispositivväl,fungerarleasingmarknaden även utanpåringen

tvingande lag.
grunder.påandra slutsatserdramigUtredningen sammasynes

kan,leasingfinansiellförreglersärskildaAvsaknaden anserav
förnackdeltillvilket äronödigaföranledautredningen, processer,

lagstiftningAvsaknaden är,leasegivare.såväl leasetagare avsom
särskilträttssäkerhetssynpunkt,frånbetänklig motutredningen,säger

saknasocksåleasingfrågorcentralaflertaletfördetbakgrund attav
enligtOlägenhetendomstolen. är,från Högstarättspraxisvägledande

till vissaochosäkerhetenrättsliganuvarandedenutredningen, en
avtalsbalans.bristandedelar

berörtredanjagharförutsättningaravtalsbalansensFrågan om
förutsättningarförslagets attoch frågan3.1avsnittunder omovan

underbehandlatsharosäkerhetenrättsligapåståddadenminska ovan
ocksåjagsådan harlagstiftningBehovetavsnitt 3.2. ovansomenav

har"onödiga"befaradeutredningenbehandlat. De processernaav
trettioårigaleasinginstitutets närmareuteblivit underhuvudsaki

onödigaförriskenleasing,försärskilda reglerNågrahistoria. g.a.p.
avsakna-gällervadIbehövas.därför intemigförefallerprocesser,

ingentingdetleasingfrågorcentrala ärflertaletförrättspraxisden av
sökahindrar attparterna svar.som

"centralapå delösningsökahindratVad attparterna ensom
tordeverketsjälvaIintedockhar närmareleasingfrågorna" utretts.

föreligger,missförhållandenmåndenföreligga. Iickehindernågra
utveck-rättspraxisfrån andra rättssystemerfarenheterna attvisar en

utredningenslutsatsermarknadsförhållandena. Dereglerarlas som
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drar de påtalade omständigheterna främst mindre leasetagareav som
inte har ekonomisk makt angåendem.m. knapphändig rättspraxis

således i sig icke korrekt.är Det därför ocksåär motsägelsefulltmm
såsom utredningen, å sidan gällandeatt, göra det finnsattena stora,

olösta problem leasingmarknaden riskerar drabba lease-som
och, å andra sidan konstatera, någontagarna, lösning till dessaatt

problem icke sökts inom för det allmänna domstolssystemet.ramen
Beträffande frågan lagreglering tillhandahåller marknadenom en
tillräckligt utvecklad avtalsreglering och partsintressena väl före-är
trädda och lagstiftaren tillhandahåller olika remedier 36 §genom
avtalslagen, lagen oskäliga avtalsvillkor och Finansinspektionensom
tillsyn. Den påstådda osäkerheten således regleradär eller kan om-
händertagas.

Det påfallande hur knapphändigtär den svenska leasingmarknaden
har undersökts inom för utredningen, särskilt vad gäller be-ramen
hovet dispositiv eller tvingande lag. Någon utredningnärmareav om
aktörer och balansen i avtalsförhållandena har icke redovisats. Fast-

tycks förslaget ifråga bygga på förutbestämd uppfattningmera en om
avtalsförhållandena. motivenI bl.a.nämns avtalsbalansen, utan att
denna diskuteras. Vad skall gälla i avtal mellan k mindret.ex. ett s
leasetagare och mindre leasegivare Varför skulle behovet dis-av
positiva eller tvingande regler sig särskiltgöra märkbart för att
skydda vissa mindre leasetagare och gälla generellt för hela leasing-
marknaden Motsvarande frågor kan ställas för leasetagarestörre och
leasegivare. Finns några belägg för leasetagarna generelltatt ärsett
underlägsna i avtalsförhållandet med leasegivarna Har de svårigheter

antyds i motiven beträffande "de centrala leasingfrågorna"som en
verklighetsförankring Utredningen behandlar inte dessa frågor.

Förslaget till del dispositivär i avgörande delar tvingande.men
jagVad anfört i fråga behovet dispositiv lagreglering ärovan om av

givetvis relevant för den föreslagna tvingandeäven regleringen.
Rättspolitiskt tvingande regler till förmån för k mindre lease-synes s

omotiverade särskilt sådana regler inte kantagare sägasvara som
resultatet verkligt och påtagligt behov på marknaden ochettvara av

inte dispositiva regler motiverade.årens
Det sällsynt i såvälär svenskt internationelltytterst ettsom per-

spektiv lagstiftaren ingriper i avtalsförhållanden mellan närings-att
idkare med tvingande bestämmelser. Därmed bryter det förevarande
förslaget svenska rättstraditioner. Visserligen förekommermot i
svensk i undantagsfall tvingande regler, irätt vad i övrigt be-som
tecknas dispositiv lagstiftning under näringsidkarförhållanden, isom
vilka fall avtalsparterna har tydligt, och dokumenteratett utretten av
skyddsbehov och typiskt i underlägsenär ställning, ickesett en som
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för-förevarandediskuterade fallet. Detdetmedjämförbartär nu
ochköplagenjämföras medleasing skallfinansiell närmastslaget om
ochrättigheteravtalsparternaslagstiftningdispositiv rörsomannan

kontraktsbrott.vidskyldigheter
leasing talarfinansielllagreglering itvingandeMot omenen

närbesläk-ochlagförslagetmellanpå kongruensockså kravet annan
deochlagförslagetmellanochköplagen,främstlagstiftning,tad

avtals-gränsöverskridandetillämpligaskalllagregler varasom
införan-motiverasvårtsynnerligenfårförhållande. Det attantas vara

köplagenfinansiell leasing, näri lagreglertvingandedet omenav
dispositiv,heltorrirådetobligationsrättsliga ärmotsvarandepå det

kongruensproblemavtalsförhâllandet. Sammaibalansenhelt oavsett
tillämp-skalllagreglerdejämförelseviduppkommer varasomaven

avtalsförhållanden.internationellaochinhemskapåliga
avtals-varit,utgångspunktenharutlandet, attiliksomSverigeI

omfattandesåskallnåringsidkarförhållandetgällersåvittfriheten vara
undantags-endastochhänseenden,obligationsrättsligaimöjligtsom

tvingande regler.inskränkasvis genom
minenligtbestämmelser,innehållerlagenföreslagnaDen som

stödjer sigf.n.leasinginstitutetdereglerandrainför änmening, som
omöjliggörlagstiftningenföreslagnatillämpliga. Deneller ärsom

finan-förleasing. Utrymmetfinansiellpraktikenimeningenligt min
vadmindreblir änlagen avsevärtföreslagnaenligt denleasingsiell

operationellavgränsningar görs motmedger. Degällande rätt som
fåravtalstyperdessaverketi självainnebärköp attochleasing mot
detochleasingfinansiell närbekostnadpåutbredningvidare av

huvudinstitutdetta över tagetleasing,operationellgäller attutan
möjlighetengällandesaknasAnalys attanalyseras.ellerdefinieras

Här-avtalstyperna.anvisadesålundamed deinvesteringarfinansiera
avseendeni olikaleasingenfinansielladenlagförslagetireglerastill

förslagetgällandefrån rättavviker attkraftigtpå sätt genomett som
slag. Närsitträttsfigur egetleasinginstitutet ärvåldgör avensom

motstyckesaknarpådetta sättavgiftsreglering skergäller ettdet som
avseendeochnationellt,såvälinternationelltlagstiftning,i somannan

lagstiftning.köprättsligsnarliktpåfrågorandra sättett
jagharmellanförhållandetreglerar parternalagförslagetde delarI

missför-ochockså obalansermotivutredningens t.o.m.uppfattat att
småföretagaremedavtalsförhållandeniförekommerhållanden som

intehärför harstödtill presenterats.utredningNågonleasetagare.
integrunderpå dessa ärlagstiftningtvingandedelvisföreslåAtt
slagandramellanavtalsförhållandenallt inteframför näracceptabelt,

kommaskulleaffärspraxis,i attdokumenteradeväl om-parter,av
därmedskullefinansieringnäringslivets styrasdelarStorafattas. av
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tvingande lagstiftning dokumenterade vilja och dettamot parternasav
med motivering utgår ifrån påstådda obalanser och missför-en som
hållanden i andra näringsidkarförhållanden där den avtalspartenena

småföretagare.är
Ett sådant på leasinginstitutet fårsynsätt naturligtvis följder för

näringslivet såvitt finansieringsmöjligheter. Utredningensavser ut-
gångspunkt borde i stället ha varit bevara och stärka leasing-att
institutets alla erkända fördelar finansieringsform.av som

Leasinginstitutet självständig rättsfigur;är rättsinstitut sittetten av
slag. Det har sina specifika karaktäristika och byggereget på sina
särskilda förutsättningar. Rättsbildningen kring leasinginstitutetegna

sker med utgångspunkt från den leasingmarknaden förekommande
avtalsregleringen. Analogier från vad gäller beträffande andrasom
rättsinstitut, avbetalningsköpet, det sedvanliga köpet, hyrat.ex. av
lös egendom, hyra fast egendom, icke vidareär möjliga.utanav
Skillnaden finansiellmellan leasing och sedvanliga hyresavtal, in-
klusive k operationell leasing, betydande. Avtalskonstruktionenärs
för finansiell leasing skiljer sig för den brukasavsevärt beträf-som
fande sedvanliga hyresavtal och operationell leasing. Förhållandena

desamma vad gäller köpet.är Det i beaktande häravär grund-av
läggande betydelse i lagstiftningsarbetet, leasinginstitutets specifi-att

Äka karaktäristika och förutsättningar utreds och tillvaratas. andra
sidan bör varje förslag finansiell leasing väl synkroniseradom vara
med närliggande lagstiftning. Lagförslaget enligt min meningsynes
icke grundat på dessa fundamentala förutsättningar.vara

Lagförslaget5.

Lagförslagets5.1 2 och 3 §§

5.1.1 Inledning

Under avsnitt 3.2 har i korthet redogjorts för utredningensovan
förslag till lag finansiell leasing, nämligen 2 och 3 §§, variom ges

definition "finansiell leasing" och dess avgränsning andramoten av
leasingfonner, definitionens detta analoga tillämpning på andratrots
leasingfonner, avsikten nämligen dra mellan finan-samt gränsenatt
siell leasing avbetalningsköp och andra finansieringsformer.samt

5.1.2 Bakgrund till 2 och 3 §§

jagInnan behandlar rubr.närmare paragrafer under avsnitt 5.1.3
nedan det för sammanhangets ochär förståelsens skull nödvändigt att
jag tecknar min bakgrund till min inställning till 2 och 3 §§.syn som
Vägledningen i betänkandets andra del överväganden och förslag- -
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föreligger ej.specialmotiveringknapphändig och någonövrigtförär
leasingleasing ellerfinansielldefinitionsaknarGällande rätt av

gränsdrag-beträffandelagregleringfinns visshuvud. Däremotöver
tredje stycket,avbetalningsköp. I 1leasing ochmellanningen

näringsidkare m.fl.,mellanavbetalningsköp1978:599lagen om
betalninguthyrning eller"betecknasavtalstadgas, att somsomom

avbetalningsköp ändånyttjande" skallförvederlag ansesvarans
bliskallutlämnastill vilkendendetföreligga "om är avsett att varan

i andraåterfinns 3bestämmelsemotsvarandedenna". Enägare av
Rättspraxis beträffande1992:830.konsumentkreditlagenstycket,
regeringsrättsavgörandeknapphändig. Ettmycketbestämmelserna är

Någon1987, ref 166.täckdikningsmålet, RRkdetintresse är sav
Grundläggande vidföreligga.intedomstols-praxisHögsta synes

uttryckes i detockså klartsåsombestämmelserna är,tolkningen av
betecknaavtalvisstregeringsrättsavgörandet, hur årnämnda attett

avtaletbedömningsakrättsligUtfalletobligationsrättsligt. avenav
för den skatte-Avgörandeirrelevant.Regeringsrättensägs varaav

kvalitet,obligationsrättsligasåledes avtaletsbedömningenrättsliga är
denprincipenallmännamed den attocksåvilket överensstämmer

på bedöm-skall vilatransaktionbedömningenskatterättsliga av en
obligationsrättsliga,ochcivilrättsliga,fråntransaktionenningen av

utgångspunkter.
ochleasingmellangränsdragningengäller denVad sedan närmare
detförefallerallmänhetpraxis irättspraxis ochiavbetalningsköp

relevantasamtligaskall skehelhetsbedömningrimligt att avenvara
avtalspartemasdethärvid klart, ärtordeomständigheter. Det attvara

har denavtalsögonblicketsjälvasig igestaltardenavsikt såsom som
praxis irättspraxis ochPå grundvalbetydelsen.övergripande av

så vitt gälleruppställaskunnagenerella principföljandeskulleövrigt
gränsdragningen:

bakgrundavtalsögonblicketiavtalsparternafördet motOm av
användningochkaraktärleasingobjektetsutformning,avtalets mm

övergåleasingobjektet skalltilläganderättenklart,framstår attsom
vidavtalsögonblicket elleritill leasetagare, ettleasegivarefrån

betecknaobligationsrättsligtavtalet etttillfälle, attär somsenare
avbetalningsköp.

medvarit påtagliga,emellertidpraxis hariTillämpningssvårigheterna
avtaletredandär detfallen,kontroversiellade fögaundantag avav

övergå tillskalleller eljestautomatikmedäganderättenframgår, att
skyldighetsåvälhar rättleasetagaren attellerleasetagaren som

såsom detuppenbart,där detellerleasingobjektet, är attförvärva -
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framstår för avtalsparterna i avtalsögonblicket leasingobjektet kom--
förbli hos leasetagaren för överskådlig framtid ochatt någotmer att

återtagande icke kommer ske därav med hänsyn till de mycketatt
höga kostnader förenade därmed jfrär täckdikningsfallet ovan.som

I gällande vid obligationsrättsligrätt bedömning endastsynes en
dessa uppenbara fall förtäckta avbetalningsköp sådan rätts-av ges en
lig kvalitet. I de övriga fallen svårbedömt slag i praxisav mera synes
uppvisas mycket försiktighet eller återhållsamhet vad gällerstoren

beteckna leasingavtal såsom skenavtal, och förtäcktatt ett ett ett
avbetalningsköp. Så har icke förekomsten köpoptiont.ex. av en

utslagsgivande, heller existensen säljoption,ansetts vara av en om
icke andra omständigheter, och särskilt avtalsvillkor, leasingobjektets
karaktär klart tyder på fråga förtäckt avbetalningsköpärattmm om

återigen täckdikningsfallet,se där köpoptionen i det ifrågavarande
avtalet icke i sig utslagsgivande. Bakgrunden härtillvar synes vara,

varken köp- eller säljoptionen tillräckligt tydligt manifesteraratt en
avsikt i avtalsögonblicket äganderättsövergång. Avgörande kanom
för denna fråga icke optionen i sig, den ekonomiska för-utanvara
månen optionen, såsom den framstår för avtalsparterna i avtals-av
ögonblicket.

På köp- och säljoptioner bör andrasätt avtalsvillkorsamma som
har betydelse för äganderättsövergången bedömas. Hit hörsom t.ex.

villkor i leasingavtalet plikt för leasetagaren anvisa köpareattom
eller skyldighet själv förvärva leasingobjektet vid leasingavtaletsatt
utgång. Samma helhetsbedömning vad framstår klart förav som som
avtalsparterna i avtalsögonblicket såvitt gäller det förväntade ekono-
miska utfallet det eller andra handlingsalternativet bör t.ex.av ena
gälla leasingavtal, vari leasingperioden i sammanfaller medstort sett
leasingobjektets ekonomiska livslängd oavsett detta har knutitsom
till ursprunglig bestämmelse i leasingavtalet eller beror t.ex.en en
skyldighet för leasetagaren förlänga leasingavtalet, såatt att samma
resultat uppnås. Avgörande måste i dessa falläven bedöm-vara en
ning samtliga omständigheter såsom de framstår för avtalsparter-av -

i avtalsögonblicket och särskilt avtalsvillkor rörande skade-na -
ståndsskyldigheten vid frånträdande avtalet, leasingobjektets för-av
väntade marknadsvärde vid leasingavtalets utgång, den praktiska och
ekonomiska möjligheten återta leasingobjektet I de fall detatt mm.
för avtalsparterna framstår klart i avtalsögonblicket, ägande-attsom
rättsövergång kommer ske vid given tidpunkt bakgrundatt moten av
dessa omständigheter, såsom de bedöma avtalsparternaär iatt av
avtalsögonblicket, får leasingavtalet betecknas förtäcktettsom av-
betalningsköp. I andra fall skall leasingavtalet obligationsrättsligt vara

kvalificera leasingavtal.att ettsom
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enligtdefinition institutet leasing saknas,sedan gällerSåvitt aven
gällandesådan i Iför närvarandeangivits, rätt.vad ensom ovan

vissa mycket allmäntutkristalliseratsdäremotpraxis harnäringslivets
två-brukar mellanSkillnaddefinitioner.och görasbegrepphållna

fallet detdetvarvid i utövertrepartsleasing,respektive senare
Vidare förekommerinkopplats leverantör.leasingavtalspartema en

regel träffasvarvid avtal iegendom,back lösand leasesale av
betecknandeinvestorleasingenk är,För dentvå attmellan parter. s

in-finansieras kdelvishelt ellerverksamhetleasegivarens en sav
leasingobjektochleasingrättigheterantingen förvärvarvestor, som

för operativ leaseKarakteristisktsåsomdessaeller pant.emottar en
översiktligtkan mycketfinansiell lease, sägasfrånskillnadtill en

eller mindreleasegivarenoperativa leaseni den etttaratt mervara,
service,tillhandahållande,urval,leasingobjektenföroperativt ansvar

finansiella leasenför denKärmetecknandeliknande.ellerreparation,
leasegivarenbranschpraxis,språkbruk iallmäntdärmed enligt attär

såfrån allt, ellerfriskriver sigleasingavtaletenligttrepartsleasei en
köprättsligadetinnefattandeoperativt ävenallt,gott ansvar,som

beträffanderiktlinjerdetaljerade avgräns-ochNågra klaraansvaret.
emellertid icke.båda formernamellan deningen ges

3Paragrafema 2 och5.1.3

gällandebeskrivningenöversiktligabakgrund denMot avovanav
olikamellanavbetalningsköpochleasingavtalsåvitt gäller samträtt

oklarheter-hävdas,visserligen kunnaskulle detleasingavtalstyper att
tilllagreglering bör kommatydligaremångasåär att enpassna
Deemellertid ifrågasättas.lagstiftning kanBehovetstånd. av en

icke föranlettpåvisats,såvitt kunnathar,föreliggeroklarheter som
branschen.den aktuellamissförhållanden inomellersvårigheter

finan-till lagförslagetleasing ifinansielli 2 §Definitionen omav
branschpraxisioch vadtvåpartsleasingutesluterleasingsiell som

tillämpningsområde.från lagensoperationell leasingbetecknas som
för finan-kriterierbrister. DevissaLegaldefinitionen ävenrymmer
kriteriumVarjekumulativa.i definitionensiell leasing ärgessom

skall föreligga.leasingfinansielluppfyllt försåledesmåste attvara
Iuppkomma.förväntastillämpningssvårigheteravsevärdakanHär

leasing-"känner till"den k leverantörendefinitionen förutsätts, att s
"inteleasegivarendetta,har ingåttoch medeller tillavtalet att
"gesleasetagarenleasingobjektet,"specificerat"ellerväljer" att

betydel-leveransavtalet harvillkor igodkänna sådanatillfälle att som
skallleasetagarenleasingavgifteroch dehonom"för att er-somse

huvud-denhela ellerberäknade "att täckaellerlägga ärgaranterar
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sakliga delen av" leasingobjektets anskaffningskostnad. De citera-nu
de lokutionerna i legaldefinitionen otvivelaktigt många ochrymmer
svåra bedömningsfrågor. När skall leverantören ha "känt till"t.ex.
leasingavtalet inte tillfyllestdet med "borde känna till"är Vad
skall gälla leverantören inte känt till sagda förhållanden Upphörom
i och med denna kunskapsbrist leasingavtal avtalett att ettvara om
finansiell leasing, och vad skall gälla istället Vad skall gälla om
leasegivaren förordar viss leverantörs produkter Skall detta med-en
föra leasegivaren varit med "välja" leasingobjekt, eller tillatt attom
och med "specificera" sådant förhållandetDet leasegivarenett att
direkt eller indirekt "väljer" eller "specificerar" leasingobjektet bör

i princip icke påverka den formella, legala strukturen i affärstrans-
aktionen, och frågan förhållandet huvud bör till-är över tagetom

rättslig relevans.mätas
Tillämpningssvårigheterna i vad punkten 4 i 2 attavser om

leasetagaren "skall tillfälle godkänna" leveransvillkor ocksåärattges
avsevärda. Ingenting i lagförslaget sådant indikerar vadsom som

med leasetagaren skall sådant tillfälle till godkän-att ettmenas ges
nande. Under vilken tidsperiod skall leasetagaren denna möjlig-ges
het Vad händer leasetagaren huvud inte kommenteraröver tagetom
villkoren i leveransavtalet Vilka krav skall påuppställas lease-
givarens leasetagaren för frågakontakt med skallatt anses vara om

tillfälle till godkännande Vad skall gälla leasetagaren redan iett om
haft tillfälleden första kontakten med leverantören bedöma leve-att

allmänna leveransvillkor För det fall leasetagaren interantörens ges
tillfälle godkänna leveransvillkoren skall lagen uppenbarligen inteatt

tillämplig. Skall detta den enda konsekvensen attanses vara vara av
erhållit tillfälleleasetagaren icke slag Kan såledesomnärnntett av

tvingande inte tillämpas på fall där tillfället till sådantlagens regel
godkännande inte lämnats

den föreslagna lagtexten framgår heller inte vad skallAv som anses
betydelse för leasetagaren.vara av

i främst frågan,Vad gäller punkten 5 2 § uppkommer vad som
skall gälla leasegivarens beräkning sedermera visar sigom vara
såtillvida inkorrekt, de belopp leasetagaren erlägger intesom som ens

betydande del anskaffningskostnaden. Skall härvidtäcker lease-en av
subjektiva insikt dvs leasingavgifternas,givarens beloppens,om

anskaffningskostnader ha avgörande betydelse, ellertäckande av en
objektiv bedömning Vad skall för övrigt gällafrågaär om en om

villkor uppsägning från lease-leasingavtalet innehåller särskilda om
leasingavtalet, avviker från de villko-sida gängsetagarens av som

Även "huvudsakliga delen" tillämpnings-uttrycketren rymmer
svårigheter.
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tillämpningssvårighet frågornaangivnaSammantaget somsynes nu
fråganvägledning i vadmed bristandei kombinationväcker avser

icke omfattasleasingavtal,gälla beträffandeskallvad somsomom
förbetydande rättsosäkerhettillupphovlegaldefinitionen, geav

bakgrund den mängdrättsosäkerhetbranschen, mot avavsomen
betydligtfårföreligger störretillämpningssvârigheter anses varasom

Följakt-lagreglering.branschen hitintills utanfunnits idenän som
osäkerhetägnad skapa§ ändefinitionen i 2ligen attär attmera

nuvarande form.inte ioch bör därförundanröja sådan, antas
definitionen i 2 Omförlängning3 §Lagförslagets år aven

för leasetagarenskyldighet""rätt- ellerinnehållerleasingavtalet en
avtalet har stipuleratseller itill visst pris,leasingobjektetlösaatt om

deteller värderas och"skall säljasvid avtalets slutleasingobjektetatt
vidkalkylerade värdeobjektetsavräknaspriseterhållna mot samma

under förut-finansiell leaseändå betraktasskall avtalettid", ensom
hurintresse""beaktansvärtleasegivaren harsättningen, ettatt av

ellertill förvärvsprisförhållandeutvecklas ivärdeleasingobjektets
drabestämmelsen tordemedAvsiktenmotsvarande. att envara

avbetalningsköp.ochkredit-finansiell leasingmellanskiljelinje samt
skatterättsligavid denbetydelsefåskulle därigenom ävenStadgandet

redovis-iskallbedömningaroch vid de görasbedömningen som
således ileasingfinansiellDefinitionenningssammanhang. gesav

minemellertid enligtkantillägget i 3 §§ 3 Motsåväl 2 som
invändningarfleramening resas:

tilläinpningssvårig-ochtolkning-betydandetillupphov3 §1 ger
intresse"."beaktansvärtlokutionendettagällerFrämstheter.

lokutionmotsvarandeinteförekommeröverblickas,Såvitt kan en
Vadlagstiftning.köprättsligellerkredit-, avtals-gällandei nu

frånochintresse","beaktansvärtmed ett vemssom menas
lagförslaget.ickeframgårskall bedömas,perspektiv saken av

enligtomständigheterdeendast vissareglerarStadgandet2 som,av
helhetsbedömningvidtillmätas viktkanjag anförtvad enovan,

förtäckt avbetal-leasingavtal ellerhuruvidafrågan, ettettav
Över stadgandetickehuvudföreligger.ningsköp etttaget ger

fall skallenskiltfråga i varjeföruttryckklart att envara om
Till dettaomständigheter.samtliga relevantahelhetsbedömning av

tänkaskanomständighetervissa deendastkommer, att somav
lagförslaget skaparochuttryckligen lagregleras,aktualiseras att

övrigabeträffandegällaskallvadosäkerhetbetydande somom
betydelse.omständigheter av
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innebär enligt min mening väsentlig inskränkningStadgandet3 en
för finansiell leasing till förmån förtillämpningsområdet av-av

jämförelse med gällande tydligtbetalningsköpet i Deträtt. är -
tolkas"beaktansvärt intresse"hur uttrycket närmare attoavsett -

tilläggsstadgandet i § utsträckta legaldefinitionen3den avgenom
flerkommer medföra, väsentligt avtalfinansiell leasing att att om

kvalificeras förtäckta avbetalningsköp,finansiell leasing som
obligationsrättsligt skatterättsligt. Stadgandet innebärsåväl som

från gällande bakgrund vadklar awikelse Motsåledes rätt. aven
gällande gränsdragningenbeträffandejag anfört rätt omovan

och avbetalningsköp, och i beaktandefinansiell leasingmellan av
lokutionen "beaktansvärt intresse",rimlig tolkningvarje synesav

enligt gällande praxis beteck-de leasingavtal,delstor somaven
avbetalningsköp.kvalificerasfinansiell leasing, attnats somsom

betydandeså innebära ingreppkommerLagförslaget sätt ettatt
Tilläggsstadgandet i 3 § har tillförhållanden.i näringslivets

avbetalningsköp så leasegi-blir frågaföljd, det snartatt omen
utvecklas ickeleasingobjektets värdeintresse i hur ärvarens

avtalsögonblicket.framstår i Dettasåsom sakenbeaktansvärt,
skiljelinjenenligt gällande praxismed vadskall jämföras ärsom

avbetalningsköp, nämligenleasing och detmellan finansiell om
avtalsögonblicket med beaktandeiför avtalsparterna omstän-av

leasingobjektets karaktär fram-avtalsvillkor,såsomdigheter mm
skall ske, avtaletäganderättsövergångklart,står är attattsom

avbetalningsköp.kvalificera som

§ lämnashar utformats i 3Såsom lagförslaget öppet4 om vem som
intresse" före-för "beaktansvärtbevisbördanskall ha attt.ex.

vid handen,stadgandetUtformningenligger. närmast attgerav
sådan bevisbörderegelleasegivaren. Enfaller påbevisbördan

bevisbörda. Enligtomvändsjälva verket betecknasskulle i som
frågagällande,åligger det dengällande ärgörrätt part attsom

icke leasingavtal, visaavbetalningsköp, och parternasatt attom
skulle ske;äganderättsövergångavtalsögonblicketavsikt i attvar,

påstår skenavtal.åligger denbevisbördan som

*

till avsevärda tolknings-således upphovi lagförslaget2 och 3 §§ ger
inskränker handlingsutrymmet förtillämpningssvårigheteroch samt

kreditfonner.förmån för andraleasing tillfinansiell
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5.2 Lagförslagets 7-9 §§

Utredningen föreslår i 7-9 §§ tvingande reglering avseende avtals-en
möjligheter reglera frågan ändring leasing-parternas att om av

avgiften under leasingperioden. Avgiften får ändras endast förbe-om
håll för ändring skett och förutsättningarna för ändring och avtalets

angivits i leasingavtalet. fårhar Höjning ske endast höj-ränta om
höjning i noterad referensräntaningen motsvaras av en en som an-

givits i Därtill föreslås omfattande informationspliktavtalet. fören
leasegivaren.

Enligt min mening kan allvarlig kritik riktas den föreslagnamot
regleringen från flera utgångspunkter. Reglerna föreslås tvingan-vara

till förmån för leasetagarsidan. Som jag tidigare anförtde ärovan
reglering mellan näringsidkare mycket Sådantvingande sällsynt.

förekommer i svensk endast i fåtal och grundligt utredda fall.rätt ett
Utredningen har inte något underlag till stöd förpresenterat en

lagstiftning rättstradition.kan bryta svensk De indika-motansessom
tioner avgiftsändringar genomförts på leasingmarknaden påatt ettom

oskäligt vilka åberopas utredningen tillleasetagare stödsättmot av
för tvingande reglering såvitt känt inte dokumenterade ochären

i varje fall inte i betänkandet.presenteras
de årens kraftiga ränteförändringar har otvivelaktigtUnder senaste

höjningar avgifter b1.a. i leasingavtal. Det inte osannoliktskett ärav
ökningen marginaler mellan upplåningsräntor och räntoratt av som

leasingavgifter har skett vilket i tillämpliga delar före-ävenstyr
avviker ikommit på kreditmarknaden i övrigt. Detta dock regel inte

på hela kreditmarknaden och kan inte be-från marginalrörelserna
förekommer i tillämpliga delar och förtecknas oskäligt samtsom

på allaövrigt på andra grunder de nämnts slagänäven som av
offentligamarknader och produkter och den sektorn. Den av

uppfattningen enligt min mening inteutredningen presenterade kan
just leasingprodukten. fallmotivera särreglering Deav somen

Finansinspektionen på detta område har följdriktigt ocksåunderställts
avvisats.

därefter gäller innehållet i den föreslagna regleringen fårVad
leasingavgiften endast ändras med följsamhet till uppgivenen
referensränta. referensränta får inte kopplas till leasegivarensDenna
upplåningskostnader. innebär leasegivare vilken harDetta att om en

sin upplåning till viss exempelvis Klräntesats,arrangerat en
och träffar leasingavtal med kunden med dennaComposite, som

ändra leasingavgiften Kl Composite-referensränta, endast äger om
leasegivaren mister sin upplånings-förändras. Om däremoträntan

således får fördyrad upplåning,möjlighet till Kl Composite och en
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referensräntan förändras, får denna förändringutan att ge genom-
leasingavgiften. En sådan lagstiftning enligt min uppfatt-slag är

acceptabel.ning inte
bland leasegivare och industriföretag mycket vanligtDet är större

upplåningsmodellen. påmed den beskrivna I leasingavtalen markna-
beskrivna situationen avgiftsändringsklausullöses denden genom en

ändra leasingavgiftenleasegivaren föränd-vilken rätt utöverattger
dennai referensräntan inte längre korrektringen sättettom speg-

upplåningskostnader. Likasåleasegivarens avtalaslar rätt atten
referensräntan denna upphör eller blir obruk-överge att noterasom

angivna förfaringssättetanledning. Det lätt in-bar ärav annan av
nödvändigt. Om leasegivare i leasingavtal för enskildasedda skäl

skulle förmenas knyta leasingavgiften tillobjekt sinarättenstörre att
skulle riskexponeringen bli alltför Finan-upplåningskostnader stor.

leasingdenna storleksordning via skulle minska ellersiering av
upphöra.

Även leasetagarsidan nuvarande avgiftsändringsklausuler-för deär
för finansieringtill fördel. Leasetagaren dessa produkterär avna

leasegivare med uthållig fmansieringsförmâga och kanberoende av
leasegivaren går omkull på grund förhinderinte riskera att attav

leasingavgifter i förhållande till sina upplåningskostnader.justera
regleringens inverkan leasingaffärerföreslagnaDen större

beskrivits kan kompletteras med bilden för vanligavilken ovan
förekommer idag referensränte-leasingobjekt. denna verksamhetI

flesta avgiftsändringsklausuler hänvisar till lease-avtal dock deatt
upplåningskostnader koppling till någon referensränta.givarens utan

för obligatorisk referensräntatvingande lagstiftning till förmånEn
således finansieringframtvinga högre och dyrare förskulle räntor

företag, på såväl leasegivarsidan hos leasetagare.mindre Dettasom
upplåningskostnaderna inte följsamma olika refe-beror på är motatt

i samhället. Om därtill den föreslagna referensränteregelnrensräntor
upplåningskostnader skullekoppling till leasegivarensutan genom-

skulle riskexponeringen bli så leasingfinansiering på-föras attstor
omfång.tagligt skulle minska i

jämförelse kan med de nyligen införda reglernaEn göras ränte-om
konsumentkreditlagen. föreslagnaändringsklausuler i De reglernanu

avgiftsändring i näringsidkarförhållanden till sinär strängareom
konsumentskyddande lagstiftning. hänvisarutformning denna Jagän

i denna del till § konsumentkreditlagen och dess förarbeten.ll
Utredningen föreslår i samband med byte refe-leasetagarenatt av

i visst fall skall förvärva leasingobjektet till dessrensränta äga rätt att
kalkylerade restvärde. Förslaget, framläggs motivering,utansom
ingriper i leasingfiguren på markant leasingfigurensEnsätt.ett av
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karakteristika dess ouppsägbarhet, vid sidanframträdande ärmest av
mening ifråga ändraenligt min kommaavtalsbrott. kan inteDet att

på finansiell kalkyl pågrundar sigleasingfiguren, sätten somsom
Under alla förhållandenanalys.tidigare beskrivits, närmare ärutan

skulle utnyttjaleasegivaren, leasetagarenanmärkningsvärtdet att om
objektet under leasing-möjligheten till förvärvföreslagnaden av

sig ränteskillnadsersättning ellerfå tillgodoräknaperioden, inte skulle
förtida avtalsslutet. Detta förekommerkompensation för detannan

konsumentlagstiftningen.iinte ens

Lagförslagets 15 §5.3

UNIDROIT-konventionens artikel 12Utredningen utanattanger
artikelnleasinglagens Såvältagits in i 15ändringar i sak som

konventionensdispositiva. Artikel 12paragrafen ärär mesten av
därtill s.k.för leasing ochoch atypiskartikelifrågasätta är avser

border leasing.cross
stadgas, leasetagaren "harandra stycket,15I lagförslagets att

avtals-leasingavgiftendelhålla så motsvararrätt storatt somaven
företagit rättelse eller leasetagarenhartills leasegivarendessbrotten

stadgandet innebäravtalsbrottet".åberopaförlorathar rätten att en
leasingavgiften för dendelhålla inneför leasetagarenrätt att en av

leasegivarens sida påsker frånrättelse icke sätt närma-händelse som
hänvisasrättspolitiskt hänseendestycket.första Iregleras i 15re

tvingandedispositiv ellerbehovetanförttill vad jag om avovan
anföra följande.Härtill kan jaglagreglering.

med tysk Ijämför utredningen bl.a.lösningar rätt.Konventionens
emellertid understrykas,detentionsrätt börgäller förslagetvad om en

jämknings-tillämpningdeli denna byggertysk rättatt enen av
avseendesvensk dockavtalslagen i rättmotsvarande 36 §regel

skälighetsbe-standardavtalslagen ochStandardavtal i den tyska en
naturligtmåhändafallet. kani enskilda Detdömning det attsynas

förslaget finan-svenskabilda för detkonventionenlåta mönster om
leasing.siell

tillfyllest preciskundeemellertid varför det inteFrågan att,är vara
jämknings-grundvalutvecklatlåta rättspraxis,i tysk rätt, avsom

förstås,Såvitt kanrättsutvecklingen.avtalslagen,regeln i 36 § styra
införa bestäm-lagstiftarens sida ickefrån övervägtshar i tysk rätt att
i leasingavtals-till förmån för enderadetentionsrättmelser partenom

vissi Tyskland irättspraxissak sedanförhållanden. En är attannan
praktiken. Härtill kom-leasingbranschen iinomfått genomslagmån

motivennaturligt ifallit sigför mig hadeemellertid, det attattmer
ståndpunktredovisa den tyskastadgandetförevarande rättenstill det
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bevekelsegrunderna för sådan ståndpunkt och för-i alla delar, en
leasingbranschen jämte avtalspraxis. Finnsinom den tyskahållandena

underlag för i här aktuellt hänseende jäm-överhuvudtaget något att
ÄrTyskland och Sverige situationernaleasingmarknaderna i påföra

och Sverigeleasingmarknaderna i Tyskland kommensurabla De för-
missförhållanden i Tyskland givit upphov tillhållanden eller som

rättspraxis, kan de föreligga i Sverige, ochförevarande ävenantas
de i lika utsträckning Någon analysså fallet, föreliggerär storom

heller har utredningenhärvidlag har icke prövatpresenterats.
valts i USA och leder ilösningar, denandra motsattt.ex. som som

särskilda överenskommelser gjorts inämligenriktning, att om
förleasetagaren leverantörensså utgångspunktenavtalet, är att svarar

insolvens.
till svårigheter sanimanjämkaLagstiftningstekniken leder 15 §att

finansiell leasing i Konsekvensentill definition 2med förslaget av
bli, förr"detentionsrätt" kan förutses leasegivareninföra attattav

för i omfattning tidigareutvecklar rutinereller större änattsenare
Eftersomsig i valet leverantör. lease-medverka i och engagera av

generellt får"detentionsrätten"givaren på grund sett antas ta enav
leasegivaren reducera riskenleasingavtalet, kanrisk medstörre

kontrollera leverantörsvalet.i utsträckningendast störreattgenom
tredje punkten i 2 § förut-kan bli, denFöljden härav attantas att om

föreligga finansiell leasing "leasegi-för det skallsättningen är, attatt
eller själv tillhandahåller objektet",väljer, specificeratintevaren
Istället kan förutspås utvecklingvidare kan uppfyllas.icke utan en

sådan leverantörleasegivaren i själva verketdärhän, utseratt en som
"god" Stadgandetleasegivarens krav på leverantör.uppfyller omen

utveckling inom branschenså till"detentionsrätt" leder sätt en
leasing regleras i förslaget tillfinansiellbort från den typen somav

denna leasing, såledesfinansiell leasing. Förlag typ av somom
förslaget spelreglerutanför definitionen, tillhandahåller ingaligger

knapphändiga såvitt gäller fråganmotiven dessutomoch är ytterst om
skall tillämpligt istället.vad varasom

och för-frågan kongruens mellan köplagenSåvitt sedan gäller om
leasing motiv skilja mellantill lag finansiell saknasslaget att ettom

kredit-vilket möjliggörs upplåning i bank ellerkontantköp, genom
finansiell leasing, såvitt gäller köparens ellermarknadsbolag, och

förslaget till "detentionsrätt" skapasrättigheter. Genomleasetagarens
moti-inkongruens oförklarlig och dessutom illaemellertid ären som

leasetagare bättresaknas såvitt kan inses, skälverad. Det att ge en
fråga mindrerättsskydd varje kontantköpare även ärän om om en

finansieringen tillhandahållsendast det skälet,företagare att avav
förra fallet. själva verket kan "detentions-leasingbolag i det Iett
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bankgaranti utställd leasegivaren tillsärskildrätten" liknas vid aven
leasingobjektet inteför det fallförmån för leasetagaren, motsvarar

bankgaranti till förmån fördylik särskildleveransavtalets krav. En
tydligt tecken påvanliga köparendensom ärleasetagaren ettges

och inkongruens.inkonsekvens
utsträckning tidigareleasegivaren iförhållandet änstörreDet att

ochsig i valet leverantör,tvingaskommer att exponerasavengagera
leasegivarna i allmän-till effekt,risk tidigare,större än attgerav en

dessa kostnader kommerkankostnader. Detådrashet större antas att
vilka slutgiltigt fårdelvis på leasetagarna,helt ellerövervältrasatt

"detentionsrätten".för genomförandetkostnadernabära av
mellankonkurrensen"detentionsrätten"vidare effekt är,En attav

för sedvanligmil.,och bankerleasegivare, å sidan, svararsomena
andraeller delvis, å denkontantköp heltkreditgivning, vidt.ex.

leasegivarens jäm-på grundsnedvridasriskerarsidan, att ansvarav
stadgandet ifråga.bankgaranti enligtmedställbar en

påföljdsproblematiken i enda be-lösa hela§ syftetI 15 är att en
problemdärjämföras med köplagenskallstämmelse. Detta samma

också läsas§ skallbestämmelser. Hela 15i antalregleras ett stort
lease-det intedär deti förslaget, ärmed 2 § 3ihop attanges,p.

objektet.själv tillhandahållerspecificerat ellerväljer,givaren som
inne såhålla"leasetagaren har§ 215 rättI storattattst. enanges

dess lease-avtalsbrottet tillleasingavgiftendel motsvararsomav
har förlorateller leasetagarenhar företagit rättelse rättengivaren att

indikera detsistnämnda alternativavtalsbrottet."åberopa attsynes
framgår emel-dennareklamationsplikt. Hurnågon slagsfinns utser
får hållas inneleasingavgiftendelVidare skall denlertid inte. somav

leasingavgiften "mot-innehållnaså dentill avtalsbrottetrelateras att
sannolikhet tillLokutionen leder medavtalsbrottet". storsvarar

detta skall bedömasmotiv till hurdåtillämpningssvårigheter närmare
leasingavgiftennedsättningkravtillrelateras leasetagarensoch av

saknas.

20-30 §§Lagförslagets5.4

avgivitsyttrandesärskildahär till detmigansluterJag avsom
Fischer.Erlandsson och GöstaAjkay,Ake Perexperterna von

Lagförslaget i övrigt5.5

Även allvarliga erin-har jaglagbestämmelserövrigabeträffande
detframföra dessa iför långtemellertid föraskulleringar. Det att

centralamig på lagenskoncentreratvarför jag haryttrandet,särskilda
bestämmelser.

I
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Under åberopande vad jag anfört under avsnitten 2-5av ovan anser
jag sammanfattningsvis utredningen inte påvisat några behovatt att

lagstiftning eller obalans mellan föreligger elleratt parterna attav
partintressena företrädda eller påståddär rättslig osäkerhetatt

någoninnebär olägenhet eller föreligger eller utredningenattens
visat tillgängliga korrigeringsmedel inte skulle tillräckliga.att vara

såledesJag delar inte utredningens uppfattning lagstiftnings-att ett
behov föreligger i vad gäller finansiell leasing mellan näringsidkare

finnseller det några andra skäl införa sådan lag. hellerInteatt att en
jag till någonkan del ansluta mig till lagförslaget sådant.som

6. Förslag till finansielllag internationell leasingom -
UNIDROIT-konventionen

Utredningen föreslår Sverige skall tillträda UNIDROIT-konventio-att
den 28 maj 1988 internationell finansiell leasing.nen ang

Utredningen föreslår därtill införandet lag internationellav en om
finansiell leasing varigenom konventionen i originaltexternas lydelse

iskall gälla lag Sverige.som
Konventionen år 1988. Den har inte i kraft, be-ännu trättantogs

roende på det erforderliga länderantalet tre stycken ännuatt
ratificerat densamma. Beräknat ikraftträdande årsskiftet 1994-är nu
95 då konventionen kan komma gälla för nämligen,att tre stater
Frankrike med reservation, Italien och Nigeria.

Utredningen har undersökt eller behovet anslutningutrett av en
sådan positiv därför internationella leasingaffärerattmen anser en

har betydelse förbl.a. Sverige.stor
Enligt min mening saknas emellertid förövertygande skäl att

för skallSverige närvarande ratiñcera och ansluta sig till konventio-
Något behov konventionen föreligger inte. motsvarighetEnnen. av

till regelsystemet i konventionen nyttjas idag och även om en
anslutning sker skulle konventionen för övrigt användas, eftersom
regelsystemet tillämpligt på internationella leasingaffärer. Bl.a.är

artikel 12 motsvarigheten till lagförslagets 15 § atypisk förär
leasing. Därtill alltför få länder aktuella för anslutning.är ännu
Framför allt står Sveriges viktigaste handelspartners utanför kon-
ventionen. därförEn svensk anslutning bör inte ske för närvarande
och den föreslagna lagen bör inte I övrigt hänvisas till vadantagas.
jag under avsnittsagtovan

7. Konsumentleasing

Utredningen föreslår ändringar i konsumentkreditlagen och att
leasing där konsument leasetagare skall iregleras lagen. Konsu-är



Särskilda yttranden 5371994:120SOU

påregleras näraenligt förslaget sättmentleasing kommer ettatt som
skillnadenhuvudsakligakreditköpet. Denmedöverensstämmer

förslagetenligtkonsumentleasingochkreditköp attmellan synes vara
återlämnaför leasetagarenföreskrivskonsumentleasing rättvid atten

kreditköp.föreligger vidintenågot somvaran,
varförifrågasättaskanförslaget utformatshurbakgrundMot av

praktiskNågonförbjuds.likaintekonsument gärnaleasing till
lär inteutfornmingenföreslagnaleasinginstitutet i dentillämpning av

frånskiljer sigväsentlig gradnågonidennaeftersomföreligga,
hellerinte godtagas.såledesförslag kanUtredningenskreditköp.

förbjudas.till konsumentleasingbör
mycketförekommerleasetagaremed konsumentLeasing spar-som

missför-förekommit, harleasingsådanfall därSverige. I deisamt
väsentligtfår i alltmissförhållandenpåvisas. Dessahållanden kunnat

i kon-oskäligtpåleasing sättavtalstypen använtshänföras till ettatt
stävjas. kansjälvfallet Dettaskallsumentförhållanden. Dessa avarter

mindrefördel påtill konsumentersregleringsärskild ettske genom
f.n.korrigerasMissförhållandenföreslagits.ingripande änsätt som

verksamhet.ReklamationsnänmdensAllmännagenom
lagstiftninginföralyckatintehändelseri allaDet attär somen

kommitaldrigegentligenavtalstypomöjliggörförbjuder eller somen
lagstift-föreslagnautfomming.seriös DenSverige iianvändningtill

området.produktutvecklingallförhindraeffektivtskulleningen
möjligheter-i synnerhetnackdel för konsumenternatillDetta är som

andramedjämförelsereducerats. Enalltmerränteavdragtillna
konsu-förutsättningar kanvidhandenvidländer att gynnsammager
finan-del konsumenternasbetydandeförmentleasing avensvara

konsument-privatfordon. USAIkapitalvaror,siering t.ex. svararav
Iprivatfordon.finansieringendelbetydandeförleasing avaven

leasinglös-olikatvååtminstoneintroduceratsnyligenharFinland
för privatpersoner.fordonsfinansieringavseendeningar

beskattningRedovisning och8.

leasingtransaktionerRedovisning8.1 av

redovisnings-svenskadeanpassningframhållsutredningenI att aven
vid destår fastUtredningenbör eftersträvas.till IAS 17reglerna

Fastighets-delbetänkandetuttrycktes isynpunktergrundläggande som
1991:81.back SOUand leaseSaleleasing,

från utredningensavståndutredningeniNäringslivets togexperter
leasing-redovisningavseendeframladessynpunkter avsom
särskiltdelbetänkandet. Itidigarei dettransaktioner gemensamtett

väsentligtalltavståndstagande Idetta närmare.utveckladesyttrande
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där redovisade invändningaräger fortfarande giltighet och jag hän-
visar till dessa.

Leasingbranschen har tagit avstånd från införande redovis-ett av
ningsprinciper i enlighet med IAS 17. Redovisningsrådets förslag har

för kritik från branschhåll för de följder de föreslagnautsatts redovis-
ningsmetoderna befaras ge.

Redovisningskommittén har bl analysera sambandet mellanatta
redovisning och beskattning. Detta arbete har inte påbörjats.ännu
Det finns således inte någon grundlig analys baserad uppfattning i
samhället sambandet mellan redovisning och beskattningatt kanom
eller bör upplösas. finnsDet däremot bestämd, de flestaens en av
omfattad, uppfattning så länge detta samband består, såatt ärom en
redovisning i enlighet med IAS 17 inte möjlig genomföra. Häromatt

Leasingutredningen ochär även Redovisningsrâdet överens med
leasingbranschen. Det därför enligt min meningär för närvarande
inte lämpligt förorda införandet denna redovisningsmetod, dåatt av
Redovisningskommitténs arbete och den efterföljande remissbehand-
lingen härigenom föregrips.

8.2 Inkomstbeskattning

Beskattningseffekter leasingtransaktioner enligt gällandestyrs rättav
leasingavtalens civilrättsliga ställning. Beskattning sker därmed iav

enlighet med leasingavtalen nyttjanderättsavtal.är Utredningenatt
framlägger inte några skatterättsliga förslag, förordar denattmen
ekonomiska innebörden avtalen beaktas vid den skattemässigaav
avgränsningen mellan köp och hyra inventarier. Utredningensav
förordande i konkret lagförslag såsom punkt 14utmynnar ett en ny a
till anvisningarna 23 § kommunalskattelagen.av

Industriförbundet har den 16.4.1992 i skrivelse till finansdepar-en
begärt klarlägganden med innebörden skatterättsligttementet att ett

äganderättsbegrepp skiljer sig från civilrätten inte skallsom anses
föreligga.

finns enligt minDet mening avgörande skillnader mellan utred-
ningens och Industriförbundets förslag avseende behovet klar-av
läggande i vilken mån skatterättsligt äganderättsbegreppett som
skiljer sig från civilrättens ägandebegrepp föreligger eller Indu-
striförbundets promemoria intaget utgångspunkten civilrättenattom

styrande och särskilt skatterättsligt äganderättsbegreppär kanatt ett
avvisas. Utredningen för ekonomiskt börsynsättargumenterar att ett
anläggas på avtalsförhâllandet och detta medför lease-synsättatt att

i många fall bör inventariet"ägare" och därförtagaren anses som av
åtnjuta till värdeminskningsavdrag för dessa. Mot bakgrundrätten av
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dennaframhållerutredningenenligtsaknas attunderlagtillräckligtatt
hittills,liksomoch hyra,mellan köpavgränsningencivilrättsligaden

Med dettaavgränsningen.skattemässigaför dengrundtillliggabör
frånavståttutredningenmening,enligt min ytter-borde,klargörande

mellan köpavgränsningförordaändockförsökligare att annanen
gällande rätt.vadoch hyra än somansessom

utredningensavseendeyttrande,i dettatidigareframhållitsSom
innebäraförslaget3finansiell leasing,till lagförslag ensynesom

finansiell leasingförtillämpningsområdetinskränkningavsevärd av
harVidaregällandemedjämfört rätt.avbetalningsköpförförmåntill
ochhyramellanlagförslageti görsavgränsningdenpåtalats att som

endastsåledesbetydelse ochsjälvständigfåkunnaköp, ensynes
leasing.finansiellavtalbedömningencivilrättsligadenpåverka omav

mellanförhållandetanalysnågoninteharUtredningen presenterat av
legaldeñni-föreslagnadeenligtoch köphyramellanavgränsningen

det skatterätts-iavgränsningen görsochleasinglagenitionerna som
otillfreds-förordas. Detta ärlagstiftningändraddäravsnittetliga

ställande.
enligtavgränsningen,skatterättsligadenpåpekasbörDet somatt

kommunalskatte-23 §tillpunkt 14tillförslagutredningens aen ny
iinventarieravseendeavdragsrättförtill grundskall liggalagen,

behandlingskatterättsligmedbli kongruentinte avrörelse synes
bedömningar.skatterättsligavid andraleasingavtalstyperandra än

mening haenligt minbör deninförasskallreglering enOm en
skat-framgåklartbörutredningens. Det attutformning än enannan

civilrättsliginnebörd ännågonharinteäganderättterättslig annan
vidkanyttrandei dettatidigareanförtjagSåsom enäganderätt.

avtalomständigheter,relevantasamtliga etthelhetsbedömning av
köpe-verketsjälvaleasingavtal i ettsåsombetecknatsvilket ett vara

på de fallsiktesåledesinförasskallskatteregel taravtal. Om somen
måsteföreliggaskallköpfrångås ochskallhuvudregelndå ett anses

tillämpa.och lättexaktregeln attvara
uppfylleranvisningenlydelsenförordadeutredningenDen avav

"värde-förslagUtredningensdetta krav. attmening inteminenligt
innehållerhyresavtaletdock intemedgesminsknings-avdrag om
medföringång,avtalsperiodens attbedömning vidvidvillkor ensom

avtalsperiodensvidvärde ut-inventariernasintresseuthyrarens av
inventariernaförsannolikheternaeller attobetydligtgång attär

oprecisalltförobetydlig", ärutgångavtalsperiodens ärvidåterlämnas
Otydliganäringslivet.förtillämpningssvårighetertillledaskulleoch

taxerings-hosprejudikatintressetochtillinbjuderregler processer
hållning.ñskalmaximaltintardessatillledermyndigheterna att en

förutsägbara. Det näm-ärochklaramåsteområdetpåReglerna vara
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ligen nödvändigt för alla prövning känna de ekono-parter att utan
miska och juridiska konsekvenserna leasingavtalet i de mycketav

leasingaffärer i vilka företag och kreditinstitut i såvälstörrestora
Sverige utlandet i regel deltager.som

tänkbar reglering kanEn enligt min mening anknyta till Industriför-
bundets skrivelse den 16.4.1992. Endast i följande fall skulle således
avvikelse från huvudregeln ske och värdeminskningsavdrag tillkom-

iden avtalet betecknats leasetagare.ma som som

Äganderätten till inventarietl enligt avtalet övergår till lease-
med automatik.tagaren

2 föreligger skyldighet för leasetagarenDet förvärva inven-atten
tariet då leasingavtalet upphör.

under leasingperioden3 Leasetagaren eller vid dess utgång äger
förvärva inventariet till pris vid avtalets ingående såett som

understigermycket inventariets beräknade värde vid utköpstid-
framstårpunkten priset försumbart.att som

för återlämna4 Kostnaden inventariet så hög jämförd medäratt
dess värde vid hyresperiodens utgång det, även rättatt attom
förvärva inventariet enligt föreligger,3 inte vid avtalets in-p

inventarietgående uppenbart inte kommer återlämnas.är att att

IndustriförbundetsEnligt min mening ökar förslag klarheten och
skillnad från utredningensförutsägbarheten till förslag.

Ovanstående fyra punkter anknyter till gällande praxis i Regerings-
lagstiftningEn sådan kan således kodiñera gällanderätten. sägas

praxis. hänvisar till Industriförbundets framställningJag och Finans-
bolagens Förenings yttrande framställningen.över

för på8.3 Leveranskrav avskrivningsrätt inventarier

fastslår frågan det uppställsUtredningen leveranskrav föratt ettom
värdeminskningsavdragtill inventarier oreglerad. Ett sådanträtt är

förordas utredningen.leveranskrav Avskrivning föreslås bliav
möjlig avseende inventarier föremål för sale lease back-andärsom

någon fysisk leverans till intetransalctioner, där köparen avseddär
komma till stånd.att

Frågan eventuellt införande leveranskrav i lagtextenettom av
såsom grund för avskrivningsrätt på inventarier bör enligt min upp-
fattning inte lösas eller förordas i förevarande sammanhang.nu
Frågan inte primärt intresse för rättsfiguren leasing.har

gäller leasingtransaktioner det endast i fall där inventarierSåvitt är
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frågan harlease back-transaktionerföremål för sale andblir som
sker inte i dessainventariet till köparenNågon leveransintresse. av

framställ-tidigare nämndaIndustriförbundet har därför i denfall.
fastslåshemställt det i lagtexttill finansdepartementetningen att att

avtalet full-föreliggaför inventarium skallavskrivningsrätt när är
bordat.

vilka för övrigt inteutredningens farhågor,del finner jagFör egen
vinna avskrivnings-kringgående reglerna förbelagda,är attavom

avdragsrätt i sambandDärför förordar jagöverdrivna.fördelar att
med avtalet, dvs iskall inträda i ochlease backmed sale and sam-

undertecknande.med dessband

personbilvid hyraschablonavdragMervärdesskatt av-

avgivitssärskilda yttrandemig till dethäransluterJag ex-som av
Åke Fischer. Resulta-Erlandsson och GöstaAjkay, Perperterna von

avvaktas innan någon änd-bör såledespågående arbeteEU:stet av
ring reglerna görs.av

I
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Särskilt yttrande expertenav

Hans Peter Larsson

Behovet lagstiftningav

Det bra förslag till lagstiftning finansiellär leasing lämnasatt ett om
från utredningen. Näringslivet har behov klara och förutsebaraav
regler för det ekonomiska livet skall fungera väl och utvecklas.att
Avsaknaden lagstiftning på leasingområdet har, enligt minav
uppfattning, lett till avsevärda rättsförluster för mindre och medel-

företag. Det oklara rättsläget och faktumdet finansiellstora att
leasing till sin rättsliga såväl praktiker teoretiker,natur anses, av som

mycket komplicerat rättsområde har lett tillett sammantaget attvara
företag facto intarde underlägsen ställning haft svårt attsom en
hävda sin Sverige idagI har cirka 97 företagen färrerätt. procent av

anställda. får20 Dessa regelmässigt inta underlägsenän antas en
ställning leasegivama. Det absoluta flertalet leasingavtalgentemot
ingås också med dessa företag leasetagare. Behovet lagstift-som av
ning på området följaktligenär stort.

framlagda lagförslaget i huvudsakDet väl Detär avvägt. stämmer
i med den internationella konvention finansiellöverensstort om
leasing utarbetats. tid svensk ekonomi internationalise-I närsom en

i allt högre grad och rättsreglerna till övriga Europasras anpassas
saknas skäl för Sverige avvika från konventionens bestämmelser.att

mindre och medelstora företag det betydandeFör nackdelär en om
villkor i leasingavtal tillhandahålls svenska och utländskasom av
finansbolag skiljer sig i sådana principiellt viktiga delar försom
leasetagaren i praktiken definierar innebörden finansiellnärmast av
leasing. sådan ordning bidrarEn till begränsa konkurrensen ochatt
höjer därmed finansieringskostnadema för svenska mindre och

företag.medelstora
lagstiftning finansiell leasing kan därför,En jag det,om som ser

bidra till ökat intresse för finansiell leasing alternativ finansi-ett som
eringsform för mindre företag.och medelstora Med leasing-även ett
avtal med innehållet i lagen bör dessa företagstämmer överenssom
kunna rekommenderas i vissa fall finansiera investeringaratt genom
finansiell leasing.

Avsaknaden rättspraxis området beror, enligt min uppfatt-av
ning, på leasetagare haft från leasegivaren avvikandeatt som en
uppfattning innehållet i avtalet antingen inte det värtansettom vara
den ekonomiska risk rättslig innebär eller att parternasom en process
förlikts. Mindre och medelstora företag saknar idag organisationen
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Existerande lag-rättsligaföreträder dem ikollektivt processer.som
förväntas fyllas medöverskådlig tiddärför inte underkanstiftning ut

praxis.fullständig
Standardavtal fördetsammanhangi dettabörDet attnoteras

Finansbolagens För-utarbetatidag finnsfinansiell leasing är avsom
innehåll väl balanserardetta medrevideringNågonening. ett somav

sig möjlighar inte visatintressenoch leasetagaresleasegivares att
utsträckning.i varierandeanvänds dessutomAvtaletåstadkomma.

Ändring leasingavgiftenav

leasingavgiften fårhöjning görasbestämmelser avgör närDe avsom
enkelt skall kunnasjälvprincipen leasetagarenvila påmåste att

företagareEnda förhöjningen riktig.kontrollera är sättet attenom
referens-officiellt noteradavgiften relateras tilldetta ärgöra att en

Någoti leasingavtalet.referensränta sättellerkurs annatangessom
vidockså tydligtframkomsig fungera. Dettainte visathar ut-en

fallerñnansbolagen.företrädare för Detmedi utredningenfrågning
del tvingande.i dennanaturligt lagendärför ärsig att

enligt branschen,flertalet leasingavtal,avgiften ihöjaRätten äratt
deupplåningskostnaden. Underfaktiskatill denemellertid kopplad

avtalantal dessai betydandeleasingavgiftenåren har ettsenaste av
med avtalet. Detintepå överens"skruvats upp" stämmersättett som

kontrollerapraktiken gåravgiften inte ihöjningenfaktum attatt av
denna delföreslagna ibehovet denvisar klartleasetagarenför av

visat sig idärtill i dessa fallharlagstiftningen. Dettvingande vara
lease-hävda sinföretagomöjligt för mindre rättdet motnärmaste att

inte står ioch kostnadernedläggagivaren utan att somresurser
gäller.värde tvistenproportion till det

alternativskallfinansiell leasingför utgöraAvgörande enom
företagoch medelstoraför mindreeller intefmansieringsform även

ochsådan referensräntaavgiftshöjning tillknytsdärförär att enen
på sådanthöjningengrunden för sättleasegivaren attettatt anger

ocksådenna. harriktigheten Dettakontrollerakanleasetagaren av
skallleasegivarendärförföreslagit. förutsätterutredningen Jag att

innebär intehärför. Detkrävstillhandahålla de upplysningar attsom
iskallklarti avtalet referensräntanräntemarginalenbara mot anges

och räntedelaramorterings-vad utgördetta, även attutan avsom
förfrågan.skall påfordranñnansbolagets uppges
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Leasetagarens till påföljder förslageträtt i till lag om
finansiell leasing

värdefullt utredningenDet lägger fast principenär lease-att om
hålla inne så del leasingavgiftenrätt atttagarens storen av som

avtalsbrottet i de fall objektet inte medstämmermotsvarar överens
leveransavtalet till dess rättelse har företagits. Särskilt för mindre
företag starkt beroende intäkterde det leasadeär objektetsom av
bidrar till denna bestämmelse avgörande betydelse. Den bordeär av
därför inte möjlig för leasegivaren avvika från lease-närattvara

mindre företag intar klart underlägsen ställningärtagaren ett som en
i förhållande till leasegivaren och objektets värde understiger visst
belopp, miljon1 kronor.t ex

Gränsdragningen mellan tvingande och dispositiva fall skulle kunna
utformas så bestämmelsen dispositiv objektets värdeär näratt över-
stiger beloppsgränsen eller leasetagaren publikt aktiebolag.när är ett
Nackdelen uppkommer företag driver verksamhetenstörre iatt som

företagsformerandra då kommer sakna dispositionsrätt överatt
bestämmelsen objektets värde understiger miljon kronor.när 1t ex

måste emellertidDetta väl det behov förut-uppvägasanses av av
sebarhet och skydd finns hos övriga leasetagare. bör fram-Detsom
hållas den riskfördelning bestämmelsen medför vid leveran-att som

obestånd i princip tvingande enligt tysk rättspraxis.törens är rätt
Leasegivare i de fall det blir möjligt, väljer undanta inne-attsom,

hållanderätten från leasingavtalet bör åläggas i sådant avtalatt ett
särskilt uppmärksamma leasetagaren på detta förhållande. I fallannat
bör avtalet oskäligt följaktligenoch bli föremål för jämkninganses
enligt 36 § avtalslagen.

Sammanfattningsvis jag lag finansiell leasing be-attanser en om
hövs och denna bör tvingande vad bestämmelsernaatt vara avser om
ändring leasingavgiften och innehållanderätten vid fel lease-närav

mindre företag.ärtagaren ett
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civilrättsligafrågor vissa ländersUtredningens om

leasingfinansiellregler för

Frågor

civilrättsliga lagregler förnågra särskildanågon ellerFinns det
och vilka skälenvad innehåller reglernaleasing Om ja, ärfinansiell

lagstiftningenbakom

finansiell leasingomfattarkonsumentskyddsreglerFinns det2. som

från avbetalningsköp och frånfinansiell leasingHur3. avgränsas
krav pånyttjanderättsavtal Ställs detandra attt.ex.typer enav
skall föreliggafinansiell leasingavtalad förköpoption skall attvara

köpoption i stället avtaletdiskvalificerar förekomsteneller av en
särskild avtals-leasingfinansiellleasingavtal Erkännssåsom som en

typ

vilka har leasingbolagenspå punkterutsträckning ochvilken4. I
rättspraxis Pååsidosatts ifinansiell leasingstandardvillkor för

såjämkning i fall skettgrund harrättsligvilken

friskriverthe lessorleasegivarenutsträckning godtasvilkenI att
faran fördröjsmål från ståför fel ochfrånsig utrust-attsamtansvar

ningen

medrättspraxis löst problemetelleri avtalspraxishar6. Hur man
the lesseeleasetagarenkontraktsförhållande mellanavsaknaden av

leverantörenoch

och/ellerleasingavtaletmedgettsleasetagaren säga7. Har rätt att upp
dröjsmål medochfel i utrustningenhyresbetalningen vidinnehålla

gått i kon-då leverantörengäller dettaOm nej,avlämnandet även
försvunnitellerverksamhetenlagt nedkurs,

medgettsStandardavtalelleri lag, rättspraxisleasetagarenHar
samtyckeleasegivarensöverlåta sina rättigheternågon rätt utanatt
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vilken utsträckning godtar9. I rättsordningen i fråga leasegivarenatt
vid leasetagarens avtalsbrott

leasingavtalet redan då försummelsena obetydlig,säger ärupp
b gällande skadeståndsklausul leasegivarengör en som ger en
ersättning överstiger den skada leasegivaren har rätt attsom som
kräva enligt allmänna skadeberäkningsreglerersatt

10. i lag eller rättspraxis på någotHar begränsat lease-sättman
givarens höja hyran leasingavgiften under avtalstidenrätt att

leasegivarens äganderätt11. Erkänns separationsrätt vid lease-
Gäller dettakonkurs vid sale and lease back-trans-äventagarens

någonaktioner Krävs det form registrering offentligelleratt av
notiñkation skett

12. Har leasetagarens konkursbo eller gode vid offentligtman
ackord eller administrator vid insolvensförfarande någonannat
särskild fullgörelsen leasingavtalet, lösarätt övertaatt utrust-av

överlåtaningen, leasingrätten eller leasingavtalet Finns detsäga upp
Ärinsolvensrättsligasärskilda regler detta avtalsvillkorom om

leasegivares hävningsrätt vid leasetagarens insolvens giltiga mot
konkursboleasetagarens

13. Har leasetagarens nyttja och eventuellt lösa utrustningenrätt att
skydd leasegivarens konkursbo övrigaoch borgenärer Om ja,mot
gäller några särskilda förutsättningar för detta Registrering, besitt-
ningstagande, etc.

vad mån består leasetagarens då leasegivaren14. I överlåter ellerrätt
sin till utrustningen förbehåll för leasetagarenspantsätter rätt utan

rätt
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LEASINGFINANCIALINTERNATIONALCONVENTION ONUNIDROIT

CONVENTION,PARTIES TO THISTHE STATES

interna-impediments theof removing certain legalimportanceRECOGNISING the to
thefair of interests betweenmaintaining balanceof equipment, whilefinancial leasingtional a

transaction.partiesdifferent theto

available,financial leasinginternationalof makeAWARE the need to more

of hiretraditionalgoveming therules of lawCONSCIOUS of the fact that the Contract
financial leasingtherelationship created bytriangulardistinctivebe adapted theneed to to

transaction,

uniform rules relatingcertaindesirability of formulatingthereforeRECOGNISING the
leasing,international financialofcommercial lawcivil andprimarily the aspectsto

AGREED follows:HAVE as

PROVISIONSGENERALAPPLICATION ANDOFSPHERECHAPTER I -

Article 1

2paragraphdescribedtransactionfinancial leasingConventionlliis asagovems-
the lessor,whichin partyone

thelessee, intotheof anotherspecificationsa the agreemententersparty anon
capitalplant,acquireswhich the lessorsupplier undertheagreement with thirdsupply partya

far theylesseeapproved thebyequipmenttheother equipmentgoods asterms soonor
its interests, andooncem

granting thewith the lessee,agreementleasingtheb into toagreemententers an
of rentals.for theequipmentthe right thelessee paymentreturnto use

transactionparagraphthe previousreferredleasing transactionThe financial to a-
following Characteristics:includeswhich the

relyirigwithoutsuppliertheand selectsspecifies equipmentthea the lessee
of the lessor;skill judgmentprimarily the andon

leasingwithin connectionthe lessorequipment acquired by agreementb the a
the lessormade betweenmade tobeeither hasbeenof the supplier,which, knowledgethe orto

andand the lessee;
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c the rentals payable under the leasing calculated take intoagreement toare so as
in ofparticular the amortisation the whole substantial of the of theaccount partor a cost

equipment.

l"liis Convention applies whether the lessee has subsequently acquires thenotor or-
option buy the equipment for furtherhold lease period, and whether forto toor on a notor

nominal price rental.a or
ConventionThis applies financial leasing transactions relation all equipmentto to-

that which be primarily forused the lessees familypersonal, householdtosave or purposes.

2Article

In ofthe sub-leasing transactions involving the equipment, thiscase one or more same
Convention applies transactioneach which financial leasing transaction and otherwiseto a
subject this Convention fromthe the fustwhom lessor as defined paragraphto as person

of the previous1 article acquired the equipment supplierthe and the underagreementwere as
which the equipment acquired the supply agreement.was so were

Article 3

This Convention applies when lessorthe and the lessee have their ofplaces business-
in different States and:

a those States and the State which the supplier its ofhas place business are
Contracting States; or

b both the supply the leasingand govemed by the oflawagreement agreement are
Contracting State.a

referenceA this Convention ofpartys place business shall, has thanto a more-
place of business, the place of business which has the closest relationship theone tomean

relevant and its performance, having regard the circumstances lcnownagreement to to or
contemplated by the parties time before the conclusion of thatat at agreement.any or

Article 4

1.- The provisions of this Convention shall apply merely because thenot tocease
equipment has become fixture incorporated in land.toa or

Any question whether the equipment fixture incorporatedhas becomenot toor a or-
land, and the effect the rights of the and having real rightsinter lessorso on personse a

the land, shall be deterrnined ofthe law the State situatedwhere the land

Article 5

The application of this Convention be excluded only each of the parties thetomay-
supply and each of the parties the leasing excludeagreement to agreement toagree

Where the application of this Convention has withbeen excluded accordancenot-
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fromother, derogatewith eachrelationstheirinthe parties or varyparagraphpreviousthe may,, and 4.l33b83 andArticlesinstatedprovisionsofof itseffectthe except asany

6Article

andobjectitshadberegardConvention,of this purposeinterpretation tototheIn- uniforrnitythe needandinternational character promoteits topreamble,forth the toin tosetas
trade.internationalfaithof goodthe observanceapplication andits

expresslywhichConventionthisgovemed by notconcerningQuestions arematters- basedwhichprinciplesgeneralwith theconformity or,be settled onsettled toare
of the rulesvirtueapplicable bylawwith theconformityprinciples,of suchthe absence

law.internationalof private

PARTlESOF THEDUTIESRIGHTS ANDCHAPTER -

Article 7

lesseesagainst thevalidshall beequipment trusteerights in thelessors reala The- execution.attachmentobtainedwho havecreditorsincludingcreditors, orandbankmptcy an
liquidator,banlcruptcy" includesin"trusteeparagraphof thisthe ab For purposes

benefit of thefor thelesseesadminister theappointed estateotheradministrator topersonor
of creditors.bodygeneral

againstvalidequipmentthereal rightslessorstheapplicable lawby the areWhere- notice,publicruleswithcomplianceonlyparagraph topreviousthereferred asontopersona
rules.with suchcompliancehasthere beenonlyagainst thatvalidrights shall bethose person
Stateof thelawtheapplicable lawparagraph thepreviousof thetheFor purposes- rulestheinvokeentitledbecomesparagraph linreferred towhentimewhich, the toat persona

paragraph,previousin thereferred :to
of thetheregisteredwhichStateship, theregisteredof namea in the acase

thebedeemedchartererbareboatsub-paragraph not toof thisthefor apurposesowner
owner;

Conventiontheregisteredwhichaircraft to onof pursuantb in the ancase
whichStatethe1944,December7Chicago soAviation doneCivilInternational at on

registered;
another,Statefrommovednormallykind toofequipmentof other onec in the acase

of business;principal placeitshaswhich the lesseeStateengine, theaircraftincluding an
situated.equipmentthein whichStatetheequipment,of all otherin thed case

lessorswhich theunderof otherprovisionstheaffect2 shall treatyParagraph4. anynot- recognised.required beequipmentin therightsreal toare
having:of creditorpriorityaffect thearticle shallThis not any-
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a consensual non-consensual lien security interest in the equipment arisinga or or
otherwise than virtue of attachment execution,by an or or

of detention conferredb right disposition specifically relationarrest,any or to
aircraftships under the law applicable by virtue of the rules of private international law.or

Article 8

a Except otherwise provided this Conventionby stated the leasingas or agree--
the lessor shall incur liability the lessee of the equipmentment. not to respect theany tosave

sufferedthat the lessee has loss the result of its reliance the lessors skillextent andas on
judgment and of the lessors intervention ofin the selection the supplier the specificationsor
of the equipment.

The ofb lessor shall its capacity lessor, liable thirdbe parties for death,not, to
injurypersonal damage the equipment.caused byto propertyor

c Ihe above provisions of this paragraph shall liability of the lessornot govem any
in other capacity. for exampleany as owner.

Ihe lessor that the lessees quiet possession will be disturbed bywarrants not aperson-
who has superior title right, who claims superior title right and under thea actsor or a or
authority of where such title, right fromclaim derived omission ofcourt, not acta or an or
the lessee.

Ihe parties fromderogate the effect of the provisions of the previousnotmay or vary-
paragraph in faras the superior title, fromright claim derived intentional grosslyso or an or
negligent omission of the lessor.act or

provisions ofThe 2 3 affectparagraphs and shall broader of quietnot Warrantyany-
possession lessorby the which ofmandatory under the law applicable virtue the rules ofby
private international law.

Article 9

The lessee shall take of the equipment, reasonable andinproper care manneruse a-
keep the condition which delivered, subject fair and and toto tear anywas wear
modification of the equipment agreed by the parties.

When the leasing lessee. rightend the unless exercisingagreement to tocomes an a-
buy the equipment hold the equipment lease for further theperiod, shallto returnor on a
equipment the lessor the condition specified previousthe paragraph.to

Article 10

The ofduties the supplier under the lesseesupply shall also owed thebeagreement to-
that directlyand the equipment suppliedbeparty to agreement toas were a toas were

the lessee. However, the supplier shall be liable lessor lesseeboth the and the respectnot to
of the damage.same
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supplytherescindterminatelesseetheentitleshall orarticle tothisNothing- of lessor.thethewithout consentagreement

1Article

shall beConventionthisunder notsupplyfrom the agreementderivedrightslesseesThe
lesseetheapproved bypreviouslysupplyof the agreementofvariationbyaffected termanya

variation.thatconsentedunless to

12Article

theconfonnfailsdelivered late todelivered toorequipmenttheWhere not or-
supply agreement:

terminateequipmentthereject tothe lessoragainst orright tohas thelesseea the as
andleasingthe agreement;

withconforrnityinequipmenttenderfailureitsremedyrightthe tohaslessorb the to
supplythe agreement,

thosetheunderthe lessorfrom termsequipment asthe sameagreed buyhadthe lessee toas
supplyof the agreement.

theexercisablebeshallparagraph mannersameprevioustheconferred byrightA- fromequipmentbuy theagreedhadlesseethe tocircumstancestheinlostshall be asand same
supplyof thethose agreement.theunderlessorthe terms assame

leasingtheunder agreementpayablerentalswithholdentitledshall belesseeThe to- supplythewithconformityinequipmenttenderfailureitsremedied tohasthe lessoruntil
equipment.reject therightthelosthaslessee totheagreement or

lesseetheleasingtheterminateright agreement,exercisedhaslessee totheWhere4. a- reasonablelessadvance,paid sumotherrentals and aentitled sumsshall be to anyrecover
equipment.thefromderivedhaslesseebenefit thefor any

indelaynon-delivery,forlessortheagainstclaimothershall havelhe lessee no- resultsthiswhichtheequipment extent tonon-conforming toexceptofdeliverydelivery or
of the lessor.omissionfrom the act or

Articlesupplier undertheagainstrightslesseesaffect theshallarticlethisinNothing-
10.

13Article

rentals,unpaidaccruedlessorthelessee,default by theof recovermaytheln event-
damages.andwith interesttogether

lessor5 theparagraphsubject maysubstantial, then todefaultlesseestheWhere- leasingthewhererentals, agreementfutureof thevalueof theacceleratedrequire paymentalso
terrnination:suchafterandleasingtheterminate agreementprovides, mayorso
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a possession of the equipment; andrecover
b such damages will place lessor the position in whichthe would haverecover as

performed with itsbeen had the lessee the leasing accordanceagreement terms.

The leasing provide for the which thea damagesagreement mannermay-
recoverable 2under paragraph b be computedtoare

Suchb provision shall enforceable between the parties unless wouldbe result in
for 2damages substantially of those provided under paragmph b. lhe partiesexcess may

from effect of provisions ofderogate the the the sub-paragraph.not presentor vary

4.- Where the lessor has terminated the leasing shall be entitlednotagreement, to
enforce of forthat providing acceleration of of future rentals, butterm agreement paymenta

of such intothe value rentals be taken in computing damages under paragraphsaccountmay
2b and The parties derogate from the effect of the provisions of thenot presentmay or vary
pmsraph-

5.- Ihe lessor shall entitled its right of acceleration itsbe exercise right ofnot to or
termination under paragraph 2 unless has by notice given the lessee reasonable opportunitya
of remedying the default far the be remedied.mayso as same

The lessor shall entitled failedbe damages the that has takenot to to extent torecover-
all mitigatereasonable its loss.steps to

Article 14

The lessor transfer otherwise with of rightsdeal all its the equipmentmay or or any-
leasingunder the Such transfer shall relieve the of oflessor its dutiesagreement. notor a any

leasing either ofunder the alter the the leasing its legalagreement nature agreementor or
provided this Convention.treatment as

The lessee transfer right of equipment rightsthe the the other underto usemay or any-
leasingthe with the of lessor subject rights ofagreementonly the and the third parties.consent to

CHAPTER PROVISIONSIII FINAL-

Article 15

This Convention for signature the concluding meeting of the Diplomaticatopen-
Conference for the Adoption of the Draft Unidroit Conventions International Factorin andon g
International LeasingFinancial and will remain for signature States Ottawaby all untilatopen
31 1990.December

This Convention subject ratiñcation, Statesapproval whichbyto acceptance or-
signedhave

Convention for signatoryThis accession by all States which Statesnotopen are as-
from the date for signature.open
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effected ofRatiñcation, approval accession by the deposit formal4. acceptance, or a-
effect with depositary.instrument that theto

16Article

into force first of the month following theThis Convention the day1.- enters on
ofof after the of deposit of the third instrument ratification,expiration six months date

accession.approvalacceptance, or
State ratifies, accedes this Convention after theFor each that toaccepts, approves, or-
instrument of ratiñcation, approval accession. this Conven-deposit of the third acceptance, or

of followingforce of State first day the month the expirationtion into that therespectenters on
ratiftcation,six after of deposit of its instrument of approvalof months the date the acceptance.

accession.or

Article 17

which hasalready been be enteredThis Convention does prevail treatynot or mayoverany
existing futureaffect liability irnposed byinto; particular shall not oron any personany

treaties.

Article 18

different ofterritorial units in whichContracting State has systemstwo or morea-
this Convention, the timerelation dealt with inapplicable in thelaw atto matters may,are

Conventionaccession, declare that thisratification. approvalof signature, toacceptance, or
substitute its declarationof them. andits territorial units onlyextend all toto more mayor one or

declaration time.anotherby at any
notiñed depositary and expressly thetheThese declarations be to stateto to areare-

territorial units which the Convention extends.to

Conventionthis article, this extendslf, virtue of declaration underby to orone morea-
place of business ofunits of Contracting State, and theall of the territorialbut partynot aa

for of this Convention, consideredthis of business, thelocated in that State, place purposes
Conventionterritorial unit which the extends.Contracting State, unlessinbe tonot to aa

Conventionunder paragraph theContracting State declarationmakes tonoa-
territorial units of that State.extend allto

19Article

legalwhich closely related rulesContracting States have theTwo or onsamemoreor-
the Convention applyConvention time declare thatgovemed by this not toatmatters anymay

States. Suchtheir of business in thosethe lessee have placeswhere supplier; the lessor andthe
unilateral declarations.jointly by reciprocaldeclarations be made ormay

related legal rulesState which has the closelyContractingA mattersonsame or-
declarenon-Contracting States timethis Conventiongovemed by atmay anyas or moreone
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that Convention apply where the supplier, the lessor lessee theirthe and the have placesnot to
of business those States.

State which of declarationIf the object under the previous paiagraph subse-a a-
quently Contracting State, declaration will, frombecomes the made the date which thea as on
Convention of Contractinginto force the State, the effect ofhaveenters respect new a
declaration made under paragraph provided that the Contracting State joins suchnew

declaration.declaration makes reciprocal unilateralor a

20Article

Contracting State declare the time of signature, ratiñcation,A approvalat acceptance.may
accession its for 83that will substitute domestic law Article its domestic law does notor

permit the lessor exclude its liability for its default negligence.to or

Article 21

Declaiations made under this Convention the time of signature subject1.- at toare
confiimation ratification, approval.acceptanceupon or

Declarations confirmations ofand declarations in writing be formallybe andto toare-
notified the depositary.to

declaration effectA takes simultaneously with the into force of this Conventionentry-
in of Statethe concemed However, declaration of which the depositary receivesrespect a
formal notiñcation after forcesuch into effect first of followingtakes the day the monthentry on
the expiration of six aftermonths the date of its receipt the depositary. Reciprocal unilateralby
declarations under Article 19 effect first of followingtake the day the month the expiiationon
of six months after ofthe receipt the latest declaration the depositary.by

State4. Any which makes declaration under this Convention withdraw ata may any-
time by formal notiñcation writing addressed the depositary. Such withdrawal taketo toa
effect the first day of the following expiration of six after ofmonth the months the date theon
receipt of the notiñcation by the depositary.

ofA Withdrawal declaration made under Article 19 nenders inoperative relationa-
withdrawing fromthe State, the which the Withdrawal effect,date takes jointto as on any or

reciprocal unilateral Statedeclaration made by another that article.under

Article 22

No reservations those authorised Convention.permitted expressly thisexceptare

23Article

This Convention applies financial leasing transaction leasingwhen the andto agreementa
Conventionthe supply both concluded after the date which the entersagreement are on or on

into force in of the Contracting States referred Article 3 la, of Contractingtherespect to or
State States referred l b of that article.paragraphtoor



SOU 1994:120 Bilaga 2 557

Article 24

This Convention be denounced by Contracting State time after the dateatmay any any-
into force forwhich that State.enterson

effectedDenunciation the deposit of instrument effect withby that thetoan-
depositary.

denunciation effecttakes the fust of month following the expiration ofA day theon-
months after the deposit of ofsix the instrument denunciation with the depositary. Where a

period for the denunciationlonger take effect specified instrument of denunciationtheto
effect expirationtakes the of such longer period after its deposit with the depositary.upon

Article 25

This Convention shall be deposited Government of Canada.with the-
The Government of Canada shall:-
a inform States which Conventionall have signed acceded this and thetoor

President of International Institute for Uniñcation of Unidroit ofthe the Private Law

i signature of of ratiñcation,each deposit instrument acceptance,new or an
thereof;approval accession, together with the dateor

ii each declaration made Articles 18, 19 and 20;under

21iii the Withdrawal of declaration under Article 4:madeany

iv of into force of Convention;the date thisentry

of denunciation of Convention withv the deposit of instrument this togetheran
of its deposit which effect;the date and the date takeson

of States, all Statesb transmit certified copies this Convention all signatoryto totrue
Uniñcationacceding the Convention President of the International Institute for theand theto to

of Private Law Unidroit.

authorisedIN WITNESS WHEREOF undersigned plenipotentiaries. being dulythe
their respective Govemments, this Convention.by have signed

nineDONE Ottawa, this day of thousand hundred andtwenty-eighth May,at one
authentic.equallyeighty-eight, single original, of which English and Frenchthe texts area
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Bilaga 3

ANGÅENDEUNIDROITS KONVENTION INTERNATIONELL
LEASINGFINANSIELL

FÖRDRAGSSLUTANDEDE STATERNA,

ERKÄNNERSOM vikten undanröja vissa rättsliga hinder förattav
internationell finansiell leasing utrustning, samtidigt det upprätthållsav som

skälig balans mellan de olika intressen i transaktionen,parternasen

ÄRSOM MEDVETNA behovet internationell finansiellgöraattom av
leasing tillgänglig,mera

ÄRSOM MEDVETNA faktumdet de rättsregler reglerar detattom som
traditionella hyresavtalet behöver till det särskilda trepartsförhallan-anpassas
de skapas den finansiella leasing-transaktionen,som genom

ERKÄNNERSOM följaktligen det önskvärda i formulera vissa enhet-att
liga regler angående förstai hand de civilrättsliga och affärsrättsliga aspekt-

internationell finansiell leasing,erna av

ÖVERENSHAR KOMMIT följande:om

TILLÄMPNINGSOMRÅDE ALLMÄNNAKAPITEL I OCH-
BESTÄMMELSER

Artikel 1

konventionDenna reglerar finansiell leasing-transaktion be-en som
skrivs i andra stycket i vilken den leasegivaren,partenena

enligt dena andra leasetagarens specifikation, ingår avtalpartens ett
leveransavtalet med tredje leverantören enligt vilket leasegivarenparten
förvärvar anläggning, kapitalvara eller utrustning utrustningen páen annan
villkor leasetagaren godkänt i den utsträckning de berör hanssom som
intressen, och

b ingår avtal leasingavtalet med leasetagaren, vilket lease-ett ger
nyttja utrustningen betalningrätt hyra.tagaren att mot av

översättningen konventionenDen svenska gjortshar utredningens sekretariatav av
konventionensoch baserad på engelska originallydelse.är
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föregående styckei ärleasing-transaktionfinansiella2. Den ensom avses
kännetecken:innefattar följandetransaktion som

leverantörenoch väljerutrustningenspecificerat utanleasetagarena
bedömning;ochsakkunskapleasegivarenshand påförstasig iförlitaatt

leasing-tilli anslutningleasegivarenförvärvasutrustningen ettb av
skall ingåsingåtts ellerantingen harvetskap,med leverantörensavtal som,

ochleasetagaren;ochleasegivarenmellan

beräknade medleasingavtaletenligterläggas ärskallde hyrorc som
kostnaden fördelbetydandeellerhelabeaktande utrust-särskilt att avenav

skallningen amorteras.

har ellerleasetagarentillämpligkonvention ärDenna oavsett sena-om
den förnyttjaeller fortsättautrustningenköpaoptionförvärvar attenre

symboliskt veder-ske tilldetta kanochperiod, ettytterligare oavsett omen
lag.

leasing-transaktionerfinansiellatillämplig påkonvention är4. Denna
hand förbrukas i förstaskallsådanutrustningslagsavseende all utom som

ändamål.enskildahushållseller hansfamiljshansleasetagarens,

Artikel 2

utrustningavseendeunderleasingtransaktionereller fleraVid sammaen
finansielltransaktion, ärpå varjekonventiondennatillämpas ensom

konvention,dennaomfattasi övrigtochleasing-transaktion omsomavsom
ideñnieratsdennesomleasegivarenden förstavilkenfrånden person

leverantörenutrustningenförvärvadestyckeartikels förstaföregående var
förvärvades på detta sättutrustningenvilketenligtavtaldetoch varsom om

leveransavtalet.

Artikel 3

haroch leasetagarenleasegivarentillämplig dåkonvention ärDenna
och;skildaaffärsställen isina stater

affársställesitthar ärdär leverantörenoch dendessaa statstater
ellerfördragsslutande stater;

i för-lagenreglerasleasingavtaletochleveransavtaletbådeb enav
dragsslutande stat.

affårsställe skall,tillkonventioni dennahänvisning parts2. En omen
har denaffårsställe närmastedetaffársställe,har ändenne somett avsemer

beaktandefullgörande, medoch dessavtaletrelevantatill detanknytningen
någonmed vidräknadeellertillkändeomständigheterde parternasomav

avtalsslutet.videllerföretidpunkt
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Artikel 4

därförupphör inte gälla barakonventionBestämmelserna i denna att
införlivad med fast egendom.blivit tillbehör till ellerharutrustningenatt

fasteller införlivad medblivit tillbehör tillutrustningenfråga2. En om
rättighetshavares ileasegivarens ochverkan påså skettegendom, och om

där denlagen i denskallinbördes rättigheter,egendomen avgöras statav
belägen.egendomenfasta är

Artikel 5

bådaendastkonvention uteslutendennaTillämpningen är om par-av
leasingavtaletbåda ileveransavtalet och är överensi attparterna omterna

tillämpa den.inte

enligt föregå-inte har uteslutitskonventiondennatillämpningenOm2. av
från eller ändraförhållande, avvikainbördesi sittstycke, fårende parterna,

de ibestämmelserdesshelstvilkenverkan utom som angesavsomav
punktb och 13.4.13.3artiklarna 8.3,

Artikel 6

föremåltill dessskall hänsynkonventiondennaVid tolkningen tasav
internationellatill konventionensi ingressen,framställsdeoch syfte som

konventio-tillämpningenhetligfrämjatill behovetkaraktär attsamt avenav
handel.internationellgod sed iiakttagandeoch avnen

uttryckligenkonvention, intedennaregleras iFrågor2. men somsom
kon-allmänna principermed deskall lösas i enlighetden,lösts ihar som

lagenligt denprinciper saknas,sådanagrundad på eller,ventionen är om
privaträttsliga regler.internationelltenligttillämpligärsom

RÄTTIGHETER SKYLDIGHETEROCHPARTERNASKAPITEL -
Artikel 7

gäller leasetagarensutrustningenrättigheter iLeasegivarensa mot
erhållit kvar-inklusive borgenäreroch borgenärer,konkursförvaltare som

utmätning.ellerstad

"konkursförvaltare"innefattarstyckedettaVid tillämpningenb enav
administreraförordnatselleradministratorlikvidator, attsomannan person

räkning.egendom för borgenäremasleasetagarens gemensamma

rättigheter ileasegivarensstadgarlagentillämpliga utrust-den2. Om att
före-stycke endastföregåendeigällerningen ommot avsesen person som
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skrifter offentlig kungörelse har iakttagits, gäller dessa rättigheter motom
denna endast sådana föreskrifter har iakttagits.person om

Vid tillämpningen föregående stycke3. den tillämpliga lagen lagenärav
i den vid den tidpunkt då i första stycketstat som, en person som avses
erhållit gällande de föreskrifter i föregåendegöra stycke,rätt att som avses
är

beträffande registrerat skepp, den där skeppeta registrerat iärstat
vid tillämpningen denna punkt skeppslegotagareägarens namn av anses en

inte ägare;som

beträffande luftfartyg registreratb i enlighet med denär isom
Chicago den 7 december 1944 konventionen rörande internationellantagna

luftfart, där luftfartyget sålundacivil den registrerat;ärstat

beträffande utrustning normalt flyttas frånc tillstatannan som en en
inklusive flygmotorer, den där leasetagaren har sitt huvudsakligastatarman,

affårsställe;

alld beträffande utrustning, den där utrustningen finns.statannan

Andra stycket påverkar inte bestämmelserna i något fördrag4. annat som
leasegivarens rättigheter i utrustningen erkärms.kräver att

påverkar fönnånsrätten för5. Denna artikel inte borgenär har:en som

eller säkerhetsrättkonventionell legal eller i utrustningena panträtt en
uppkommit på kvarstad eller utmätning, ellersätt änannat genomsom

kvarhållandeb till beslag, eller disposition särskilt med-rätt somen
för skepp eller luftfartyg enligt den lag tillämplig enligt interna-ärgetts som

privaträttsliga regler.tionellt

Artikel 8

Om inget föreskrivits i denna konvention ellera iannat angetts
leasegivaren inte förhållandeleasingavtalet, i till leasetagaren föransvarar

i den utsträckning leasetagaren har lidit förlustutrustningen påutom som
förlitat sig på leasegivarens sakkunskapgrund han och bedömning ochattav

på leasegivarens ingripande vid valet leverantören eller vid specifika-av
tionen utrustningen.av

b Leasegivaren inte, i sin egenskap leasegivare, motansvarar av
för dödsfall eller skador eller egendomtredje utrust-man person som

ningen orsakat.

Föreskrifterna i detta stycke reglerar inte leasegivarensc ovan ansvar
leasegivare, tilli någon egenskap exempelän ägare.annan som som
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leasegivaren leasetagarens2. besittning inte kommergaranterar att att
någon har bättre eller anspråkrätt, på bättrestöras gör medrättav som som

stöd domstols bemyndigande, sådan eller anspråk inte beror pårättav om
handling eller underlåtenhet leasetagaren.en av

får3. Parterna inte avvika från eller ändra verkan föreskrifterna iav
föregående stycke den bättre anspråketeller på sådanrätten beror pårättom

uppsåtlig eller vårdslös handling eller underlåtenhet lease-grovten av
givaren.

Föreskrifterna i andra och tredje styckena4. påverkar inte längreen
besittningsgaranti leasegivarengående obligatorisk enligt den lagärav som
tillämplig enligt internationellt privaträttsliga regler.ärsom

Artikel 9

Leasetagaren skall tillbörlig vård utrustningen, nyttja denta ettom
hållaskäligt och den i det skick den avlämnades med beaktandesätt som

rimlig förslitning och de ändringar utrustningen kommitparternaav somav
överens om.

Vid leasingavtalets slut skall leasetagaren,2. han inte utövar rättom en
utrustningen eller fortsätta förköpa nyttja utrustningen ytterligareatt en

återlämna utrustningen till leasegivaren i detperiod, skick beskrivs isom
föregående stycke.

Artikel 10

skyldigheter enligt leveransavtaletLeverantörens gäller även mot
denne varit i detta avtal ochleasetagaren utrustningenpartsom om som om

hade överlåtits direkt till leasetagaren. dockLeverantören inte motsvarar
både leasegivaren och leasetagaren för skada.samma

i artikel leasetagaren2. Inget denna eller häva leve-rätt uppsågaattger
ransavtalet leasegivarens samtycke.utan

Artikel II

leasetagarens rättigheter enligt denna konvention grundasDe leve-som
ransavtalet påverkas inte villkor i leveransavtalet leasetagarenatt ettav som
tidigare godkänt ändras, leasetagaren inte har samtyckt till denna änd-om
ring.

Artikel 12

utrustningen inte avlämnas eller avlämnas för eller inteOm stäm-sent
med leveransavtalet:överensmer
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förhållande till leasegivaren avvisaidenleasetagarenhar rätta att
ochleasingavtalet;ellerutrustningen säga upp

tillhanda-avhjälpa underlåtenhetsindenleasegivarenb har rätt attatt
leveransavtalet,överensstämmelse medutrustningen ihålla

leasegivaren påutrustningenköptleasetagarengällt sammaavomsom
leveransavtalet.ivillkor som

ochstycke kanföregående sättenligt utövasrättighetEn2. samma
köptgällt leasetagarenomständigheterunderförloras utrust-som omsamma

leveransavtalet.ivillkorleasegivaren påningen somsammaav

leasingavtalet tillenligthålla inne hyrornahar rätt3. Leasetagaren att
tillhandahållaunderlåtenhetavhjälpt sinharleasegivaren utrust-dess att

för-eller leasetagaren harleveransavtaletöverensstämmelse mediningen
utrustningen.avvisalorat rätten att

leasingavtalet, harutnyttjathar sägarättOm leasetagaren4. att uppen
medbetalats i förskott,andra beloppochåterfå alla hyrorhan rätt att som

haftharleasetagarenför denbeloppför skäligtavdrag nytta avett som
utrustningen.

anspråk lease-gällande någotfår inte göra motLeasetagaren annat5.
eller avläm-avlänmandeavlänmande, försenatuteblivetgrundpågivaren av

underlåtenhethandling ellerpåberorutrustningfelaktig ännande ensomav
leasegivaren.av

leveran-rättigheterpåverkar leasetagarensartikeli denna mot6. Inget
artikel 10.enligttören

Artikel 13

förfallna obe-inleasegivaren krävaavtalsbrott fårleasetagarensVid
skadestånd.ochjämtetalda hyror, ränta

i enlighetfår leasegivarenväsentligtavtalsbrott ärOm leasetagarens2.
framtidaintill värdetbetalning i förtidkrävadessutomstycketmed femte av
leasing-får leasegivarendet, eller sägaleasingavtalet medgerhyror, uppom

uppsägning:efter sådanavtalet och

ochtill utrustningen;besittningenåterkrävaa

den position hanleasegivaren iförsätterskadeståndb kräva ett som
villkor.enligt dessleasingavtaletfullgjorthaft leasetagarenom

andra stycketskadeståndet enligthurföreskrivaLeasingavtalet kan3. a
skall beräknas.punkt b
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leder tillden inteföreskrift giltig mellansådanb En är parterna om
stycketmedges enligt andraöverstiger detväsentligtskadeståndett somsom

verkan föreskrifterna ifrån eller ändrafår inte avvikapunkt b. Parterna av
punkt.denna

gällandeleasingavtalet, får han inte göraleasegivaren harOm4. sagt upp
framtida hyror, värdetförtidsbetalningavtalförbehåll i detta menett avom

stycketskadestånd enligt andraberäkningfår beaktas vidsådana hyror avav
ändra verkanavvika från ellerfår intestycket. Parternaoch tredjepunkt b

stycke.föreskrifterna i dettaav

sinbetalning i förtid ellerkrävasinLeasegivaren får inte rättutöva5. att
han inteandra stycketleasingavtalet enligtsägarätt genom enatt omupp

avhjälpa avtals-rimlig möjlighetleasetagarenunderrättelse har attgett en
detta kan avhjälpas.utsträckningdenibrottet som

inte vid-för skador hantill ersättninginteLeasegivaren har6. rätt som
åtgärder för begränsa.rimligatagit alla att

Artikel 14

rättig-förfoga sinapåöverlåta eller överfår sättLeasegivaren annat
överlåtelse befriarsådanleasingavtalet. Enenligtellerutrustningeniheter

ochenligt leasingavtaletskyldigheterhansfrån någonleasegivareninte av
behandlingdess rättsligakaraktär ellerleasingavtaletssigändrafår inte vare

konvention.enligt denna

eller någonutrustningennyttjaöverlåtafår rätten2. Leasetagaren att
med leasegivarensleasingavtalet endasträttigheter enligtsinaavannan

för tredjeförbehåll rätt.och medsamtycke mans

SLUTBESTÄMMELSERIIIKAPITEL -
Anikel 15

avslutandeundertecknande vid detförkonvention öppenDenna är
Unidroit-tillutkastenantagningenrörandediplomatkonferensenimötet av
finansiellinternationellochinternationell factoringangåendekonventioner
i Ottawasamtligaundertecknandeförförbliskallleasing och öppen staterav

1990.decembertill den 31fram

deeller godkännasgodtasskall ratificeras,konvention stater2. Denna av
undertecknat den.harsom

intesamtligaanslutningförkonvention är öppen stater3. Denna somav
undertecknande.fördag denden från den är öppenundertecknathar
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4. Ratifikation, godtagande, godkännande eller anslutning verkställs
deponering formellt instrument med denna innebörd hosettgenom av

depositarien.

Artikel 16

konventionDenna träder i kraft första dagen i månaden efter det att
månader förflutit sedan deponeringen det tredje instrumentet rörandesex av

ratiñkation, godtagande, godkännande eller anslutning.

2. varjeFör ratiñcerar, godtar, godkänner eller ansluter sig tillstat som
denna konvention efter deponeringen det tredje instrumentet rörandeav
ratiñkation, godtagande, godkännande eller anslutning, träder denna kon-
vention i kraft i förhållande till den ifrågavarande första dagen istaten

eftermånaden det månader förflutit sedan deponeringenatt statenssex av
instrument rörande ratifikation, godtagande, godkännande eller anslutning.

Artikel 17

Denna konvention gäller inte framför fördrag harredan ingåttsett som
eller kan komma ingås; i synnerhet påverkar den inteatt ett ansvar som
lagts gällande eller framtida fördrag.en person genom nu

Artikel 18
fördragsslutandeEn har tvâ eller flera områden i vilka olikastat som

gäller i frågor behandlasrättssystem i denna konvention kan vid under-som
tecknande, ratiñcering, godtagande, godkännande eller anslutning förklara

denna konvention skall omfatta alla dess områden eller endast elleratt ett
flera dem och kan sin förklaring med förklaringersätta vid vilkenav en ny
tidpunkt helst.som

2. Depositarien skall underrättas dessa förklaringar uttryckligenom som
skall de områden vilka konventionen omfattar.ange

konventionen3. Om enligt förklaring enligt denna artikel omfattar etten
eller flera inte samtliga områden tillhör fördragsslutandemen statsom en
och affårsställe beläget i denär skall vid tillämpningparts staten,om en av
konventionen detta affarsställe inte beläget i fördragsslutandeanses vara en

såvida det inte beläget inomär område vilket konventionenstat, ett om-
fattar.

fördragsslutande4. Om inte någon förklaring enligt förstastaten avger
denna artikel,stycket i skall konventionen omfatta den samtligastatens

områden.

Artikel 19

Två eller flera fördragsslutande med eller nära överens-stater samma
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stämmande rättsregler i frågor regleras i denna konvention kan närsom som
helst förklara konventionen inte skall tillämpas då leverantören, lease-att
givaren och leasetagaren har sina affársställen dessai Sådana för-stater.
klaringar kan eller ömsesidiga förklaring-gemensamt separataavges genom
ar.

fördragsslutande2. En har eller överensstämrnandenärastat som samma
rättsregler i frågor regleras i denna konvention eller flera ickesom som en
fördragsslutande kan helst förklara konventionen inte skallnärstater attsom
tillämpas då leverantören, leasegivaren och leasetagaren har sina affärs-
ställen i dessa stater.

3. Om föremål för förklaring enligt föregående styckeärstaten som
blir fördragsslutande skall förklaringen gälla för-stat,senare en som en

klaring enligt första stycket från dagen då konventionen träder i kraft i
förhållande till den fördragsslutande under förutsättning denstaten attnya

fördragsslutande ansluter sig till sådan förklaring ellerstatennya en avger
förklaring innebörd.separaten av samma

Artikel 20

förfördragsslutande kan vid tidpunkten ratifikation, godtagande,En stat
förklaragodkännande eller anslutning den skall artikel 8 tredjeersättaatt

stycket med sin inhemska denna inte medger leasegivaren fri-rätt attom
sig från för försummelse eller vårdslöshet.skriver ansvar egen

Artikel 21

undertecknandet harFörklaringar vid enligt denna kon-avgettssom
ratiñcering,vention skall bekräftas vid godtagande eller godkännande.

förklaringar skall skriftlig form2. Förklaringar och bekräftelser ske iav
skall erhålla formell underrättelse dem.och depositarien om

förklaring träder kraft samtidigt denna konvention träder i3. En i som
berörda förklaring enligt vilken deposi-kraft i förhållande till den Enstaten.

efter ikraftträdandet trädertarien erhåller formell underrättelse dock ien
månader förflutit sedan deposi-kraft första dagen i månaden efter det att sex

förklaringen. ömsesidiga förklaringar enligt artikeltarien Separatamottog
kraft första dagen i månaden efter det månader förflutit19 träder i att sex

depositarien den sista förklaringen.sedan tog emot

denna konvention kanförklaring enligt4. En närstat avger en somsom
formell skriftlig underrättelse till depositarien.helst återta den genom en

Återtagandet kraft första i månaden efter detskall träda i dagen att sex
förflutit sedan depositarien underrättelsen.månader tog emot
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Återtagandet från dagenligt artikel 19 upphäver, denförklaring5. av en
ömsesidigellerkraft, varjeåtertagandet träder idå separatgemensamannan

artikel.enligt dennaförklaring har avgetts statav ensom

Artikel 22

uttryckligen tillåts i denna kon-demfårreservationer göras utöverInga som
vention.

Artikel 23

leasing-transaktion dåpå finansielltillämpaskonvention skallDenna en
efter den dagdag ellerleveransavtalet ingåsochleasingavtaletbåde samma

fördragsslutandetill dekraft i förhållandeträder ikonventionendå stater
fördragsslutandetill eller deeller denpunkti artikel 3.1 statera,avsessom

stycke punkt b.artikels förstadennaiavsessom

Artikel 24

helstfordragsslutande när sägaskonvention kanDenna stat somav en
i kraft för denträderdå konventionenden dagefter staten.upp

innebördmed dennainstrumentverkställsUppsägning2. att ettgenom
depositarien.hosdeponeras

månaden efter detdagen ikraft förstaträder iuppsägning attEn sex
deponerades hosrörande uppsägningeninstrumentetförflutit sedanmånader

uppsägningen iikraftträdandetförtidDå längredepositarien. angesaven
kraft det sådanden i efterträderuppsägningen,rörande attinstrumentet en

depositarien.deponerades hosinstrumentetförflutit sedanperiodlängre

Artikel 25

Kanadas regering.hosskall deponeraskonventionDenna

skallregeringKanadas2.

har tillträtt dennaundertecknat ellersamtligaunderrättaa statar som
för privaträttensinstitutetInternationellapresidenten förochkonvention

Unidroituniformering om

instru-deponeringundertecknande ellervarjei ettnytt avny
anslutning,godkännande ellergodtagande,ratiñkation,rörande samtment

för detta;dagen

artiklarna 18, 19 ochenligtharförklaringii varje avgettssom
20;

artikelenligtharförklaringåtertagandetiii avgettssomav en
21.4;
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ikraftträdande;konventionsdennafördageniv

dennauppsägningrörandeinstrumentdeponeringenv ett avav
ikraftträdan-dessföroch dagendeponeringför dessdagenkonvention samt

de;

tillträttellerundertecknatharsamtligatillhandahållab stater som
för privat-institutetInternationellapresidenten förochkonventiondenna
kopioravskrivnakorrektattesterade ochUnidroituniforrnering avrättens

konventionen.

HÄRAVBEKRÄFTELSE befullmäktigadeundertecknadeharTILL
respektivesinadärtillbefullmäktigatsvederbörligenvilkaombud, rege-av

konvention.dennaundertecknatringar,

originalexemplar1988 imajden 28OttawaUNDERTECKNAD i ett
giltighet.harfranskaochengelska texter sammavars
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FINANSIELLA LEASINGAVTAL
Hos leasetagaren

leasegivarenHos
Finansiell leasing hos leverantör eller tillverkare-

LEASINGAVTALOPERATIONELLA
leasetagarenHos
leasegivarenHos

LEASE BACKSALE AND
leasingavtal i sale and lease back-transaktionFinansiella en

and lease back-transaktionOperationella leasingavtal i saleen

PERSONREDOVISNING I JURIDISK

UPPLYSNINGAR
hos leasetagarenUpplysningar

Upplysningar hos leasegivaren
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ÖVERGÅNGSREGLERIKRAFTTRÄDANDE OCH

APPENDIX

I ingår grafiska Översikter och exempel,till rekommendationutkastet även
här.vilka inte återges
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LEASINGAVTALREDOVISNING AV

INLEDNING

l
avseendeleasingavtalredovisningbehandlarrekommendationDenna av

följande speciellaförmed undantagegendomlös typersåväl fast som
leasingavtal:av

naturtillgångar ochexploateringavseendeleasingavtal av-
ñlm- och video-förrättighetersådanaavseendelicensavtal som-

upphovsrätter.ochmanuskript,teaterpjäser,inspelningar, patent

2
principerenligtskerleasingavtalredovisningenangelägetDet är att av

möj-informationså godanvändareredovisningens somengersom
svensk redo-skaparekommendationmed denna ärSyftet attligt. en
enlighet mediochsådana krav äruppfyllervisningspraxis somsom

överväganden iredogörelse förpraxis. Eninternationellledande sam-
intagitsharrekommendationenutformningen ettmedband somav

redovisningbasisbeskattning påförSärskilda reglerappendix. av en
rekommendationentillämpningmedenlighetiupprättats avensom

måsteavvikelserofullständiga. Vissaellersaknas4-32 ärpunkterna
be-juridisk Dessaförredovisningenikunnadärför göras person.

punkt 33.handlas i

DEFINITIONER

3
enligt följande:definieras vissa begrepprekommendationenI

leasegivarevilketavtal enligtleasingavtalLeasingavtal: Ett är ett en
leasetagareperiod rättavtalad attvillkor underavtalade engeren

betecknatsAvtalleasingavgift.tillgång i utbyteanvända mot somen
rättsligtdevillkormed görleasingavtaleller atthyres- sommensom

be-redovisningeniskallavbetalningsköp ävenjämställa medär att
enligtleasingavtalintesåledesochavtal köp ärhandlas omsom

rekommendation.denna

ickeleasingavtal ärleasingavtal: Ettuppsägningsbart ettIcke upp-
endasthävasfårleasingavtal då detsägningsbart

inträffar,eventualitetosannolika när yttersten
medgivande,leasegivarensmedb
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ingår leasingavtal för lik-leasetagaren ellerc nyttett sammaom
värdig tillgång med leasegivare ellersamma

tilläggsbeloppleasetagaren erlägger sådan storleks-d ettmot att av
ordning det vid avtalets ingående rimligtär att antaatt att
leasingavtalet kommer fullföljas.att

period under vilken leasetagarenLeasingavtalets giltighetstid: Den
tillgång.leasingavtal leasar Eventuella ytterligare perio-enligt ett en

betalningarvilka leasetagaren med eller tillkommandeder under utan
fortsätta tillgången skall inräknas det vidhar leasa ävenrätt att om

ingående rimligt till förlängning kommeravtalets rättenär att anta att
utnyttjas.att

finansiellt leasingavtal leasingavtalFinansiellt leasingavtal: Ett är ett
förknippadeekonomiska risker och förmåner medvari de ärsom

överförs från leasegivaren tilltillgång i allt väsentligtinnehavet av en
leasetagaren.

finansielltleasingavtal inteOperationellt leasingavtal: Ett är ettsom
operationellt leasingavtal.leasingavtal är ett

löpande skall erläggasMinimileaseavgifter: betalningarDe som av
leasingavtalets giltighetstid medtill leasegivaren underleasetagaren

tillägg av,
denne ellereventuellt beloppför leasetagaren,a garanteras avsom

närstående bolag ellerdenneav
lease-restvärdenleasegivaren, eventuellab för garanteras avsom

oberoende tredjenärstående bolag ellereller dennetagaren av
fullfölja sitt åtagan-ekonomiska förutsättningarhar attpart som

de.
leasingobjektet till prisoption köpaleasetagaren harOm ettatt som,

understiga marknadsvärdet iträder i kraft,då optionsrätten väntas
rimligtvid avtalets ingåendesådan utsträckning det är att anta attatt

minimileaseavgifternautnyttjaskommer utgörsrätten att summanav
leasingavtalets giltig-skall betalas underavgifterde lägsta somav

utnyttjandet optionen.skall betalas vidhetstid och det belopp avsom

de vid tidpunktleasingavtalet: SummanBruttoinvestering i av en
finansiellt leasingavtalminimileaseavgifter enligtåterstående ettsom

restvärde.och beräknattillfaller leasegivaren

leasegivarensintäkter: Skillnaden mellanintjänade finansiella
nuvärde.och bruttoinvesteringensbruttoinvestering i leasingavtalet
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leasingavtalet:Nettoinvestering i Bruttoinvesteringen i leasingavtalett
efter avdrag för intjänade finansiella intäkter.

implicit Den för leasegivaren vid leasingavtaletsränta: räntesats som
ingång resulterar i minimileaseavgifternas nuvärdenatt summan av
och beräknat restvärde med marknadsvärdet för denöverensstämmer

efterleasade tillgången avdrag för eventuella bidrag.

KLASSIFICERING AV LEASINGAVTAL

4
klassificerasEtt leasingavtal antingen finansiellt ellerett ettsom som

leasingavtal. Avgörande för klassificeringen i vilkenoperationellt är
omfattning de ekonomiska risker förmåneroch förknippadeärsom
med ägandet det aktuella leasingobjektet ligger hos leasegivarenav
eller hos leasetagaren. Riskerna innefattar förlustrisker på grundt.ex.

lägre kapacitetsutnyttjande beräknat, teknisk inkuransän samtav
förändringarvarierande avkastning på grund i de ekonomiskaav

förutsättningarna. Förmånerna kan tillgodogörautgöras rätten attav
sig den löpande avkastning tillgången och vinst tillsom genererar
följd värdestegring.av

5
med utgångspunkt från sinTransaktioner och händelser skall redovisas

ekonomiska innebörd. ekonomiska innebördenDen i finansielltett
leasingavtal leasetagaren, denne inte erhåller denär ävenatt om

till det förhyrda leasingobjektet,legala äganderätten åtnjuter för-
månerna bär riskerna för objektets utnyttjande under huvud-samtav
delen den ekonomiska livslängden förpliktelse betalamot attav en en
ersättning i huvudsak objektets marknadsvärde ochmotsvararsom
kostnaderna för dess finansiering. sådantEtt avtal normalt ickeär
uppsägningsbart och medför leasegivaren erhåller förtäckningatt
kapitalutlägg och avkastning investerade medel. Följande kriterier

på situationerexempel då leasingavtal klassificerasutgör ett som
finansiellt leasingavtal.

leasingobjektet till pris1 Leasetagaren köpaäger rätt att ett som
understiger förväntat marknadsvärde så mycket framstårdetatt

sannolikt kommer utnyttjas.rättenatt attsom
2 Leasingavtalets giltighetstid täcker huvuddelen leasingobjektetsav

ekonomiska livslängd.
minimileaseavgifterna3 Nuvärdet vid leasingavtalets ingång ärav

ieller det lika leasingobjektetsstörre än närmaste stort som
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eventuella bidrag lease-med avdrag förmarknadsvärde som
sig.tillgodoräknagivaren kan

6
dennafinansiellt leasingavtal skallenligtinnehas motObjekt ettsom

anläggningstill-balansräkningi leasetagarensredovisasbakgrund som
skuld.leasingavgift i framtidenförpliktelsen betalaochgång att som

framtidavärdet leasing-balansräkning redovisasleasegivarensI av
fordran.avgifter som

7
ekonomiska risker ochkvarligger deleasingavtaloperationelltI ett

hos leasegivaren.ägandet objektetförknippas medförmåner avsom
anläggningstillgâng.därför hos leasegivarenredovisasObjektet som

8
bådapå desätt hosleasingavtalklassificeras parterNormalt ett samma

rekommendation skalldennaTillämpningenavtalet.ingått avsom
omständigheterförhållanden ochfrån deutgångspunktske meddock

medföra ochvilket kanrespektive avtalspartförgäller att ettsom
och därmedinnebörd förolikaleasingavtal har parternasamma

olika.klassificeras

LEASINGAVTALFINANSIELLA

leasetagarenHos

9
leasingavtal redovisas hosfinansielltinnehas enligtObjekt ettsom

och för-balansräkningenanläggningstillgång ileasetagaren som
skuld.leasingavgifterbetalaframtidenpliktelsen iatt som

10
ingång till nuvär-balansräkningenleasingobjektet iavtaletsVid tas upp

till mark-lägre,dettaminimileaseavgifterna eller, ärdet omav
leasegivaren. Nu-tillfallerför bidragavdragnadsvärde efter som

dennaimplicita ärutifrån leasingavtalets räntavärdet beräknas om
låneränta.marginellaanvänds leasetagarensfallkänd. I annat

ll
ingång likabelopp är stortavtaletsredovisas vid ettskuldSom somsom

upptagits.leasingobjektetvilkettillgångsvärde tilldet
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12
beräknadskall avskrivas och avskrivningarna fördelas överObjektet

ekonomisk livslängd enligt den metod används för andra till-som
slag.gångar sammaav

13

avgiften, skillnadenDen finansiella räntan, utgörs mellan summanav
avtalade minimileaseavgifter och den redovisade skulden. Räntanav

avtalets löptid så varje redovisningsperiod belastasfördelas över att
belopp räntekostnad beräknad enligtmed motsvararett som en en

den under respektive period redovisade skulden.fast räntesats
inte kostnader för avskrivning ochVanligtvis kommer ränta att sam-

leasingavgift.manfalla med respektive periods

14
materiella anlägg-för nedskrivningregler gäller ochDe avupp-som

tillämplighet för leasingobjekt redo-ningstillgångar äger även som
materiella anläggningstillgångar enligt finansielltvisas ettsom

leasingavtal.

leasegivarenHos

15
skall leasegivaren redovisasenligt finansiella leasingavtal hosRättigheter

till beloppi balansräkningenfordran ett motsvarar netto-somsom
enligt leasingavtalet.investeringen

16
finansi-Denamortering.Leasingavgiften finansiell intäkt ochutgörs av

löptid normalt såfördelas leasingavtaletsintäktenella över att en
nettoinvesteringperiod uteståendeförräntning på vid varjejänm

dock fallförsiktighetsprincipen kan i vissaerhålls. Tillämpning av
vid avtal medmodifiering intäktsperiodiseringenmotivera t.ex.aven

därmed risk.löptid ochlång störreen

17
uppläggning leasingavtal,utgifter i samband medVäsentliga ettav

juridiskt biträde vid upprättandeprovisioner och försåsom för av
avtalets löptid.periodiserasavtal över
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18
desådan uppläggning utöverleasingtransaktioner har attVissa en

flera kreditgivareomfattar ellerleasegivarenochleasetagaren somen
föranskaffningskostnadenfinansiering dellån förlämnar ett avav en

kreditgivaren har säkerhetinnebärvillkorleasingobjektet attsom
leasegivaren.leasingobjektetienbart regressrätt gentemotutan

internationellt leveraged leases.leasingtransalctioner benämnsSådana
enligt leasingavtaletleasegivaren sin fordranredovisarsådana fallI

finansierats tredjeför delavdrag denefter part.som av

tillverkareleverantör ellerleasing hosFinansiell

19
med kundsluter avtaltillverkare ettellerHos leverantör omsomen

transaktionertvåuppkommerfinansiellt leasingavtal näm-typer av
kostnaderhärtill hörandeförsäljningen ochintäkt fråndelsligen en

leasingavtalets giltig-underfinansiell intäktdelsför sålda envaror
nuvärdenaFörsäljningsintäktenhetstid. utgörs avsumman avav

eller, detta lägre,beräknat restvärde,leasingavgifterna och ärom
enligtNuvärdena beräknastillgången.marknadsvärdet räntesatsen

sålda ställsKostnad förmarknadsräntan.motsvarar varor, somsom
till-ingång,leasingavtaletsvidförsäljningsintäkten utgörsmot av

lägre.bokförda värdet dettaelleranskaffningsvärde ärgångens om

20
skall kostnads-leasingavtaletmed uppläggningUtgifter i samband av

deldeuppläggning, eftersommed avtaletssamband utgörföras i en
försäljningskostnadema.av

LEASINGAVTALOPERATIONELLA

leasetagarenHos

21
denöverredovisningi IeasetagarensLeasingavgiften periodiseras

fördelas här-Leasingavgiftenutnyttjas.vilken objektetperiod under
för-betalningarnafrån utnyttjandetutgångspunktvid med även om

delas på sätt.annat
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leasegivarenHos

22
och enligt den metodlivslängdekonomiskaTillgången avskrivs sinöver

tillgångar.slagleasegivaren förtillämpas samma avavsom

23
intäktsredovisas normaltperiodiseras ochErhållna leasingavgifter

leasing-löptid. gällerleasingavtalets Dettaunder ävenlinjärt om
åter-systematisk metod bättresåvida intevarieraravgifterna annan

avtalet.enligtvinstenhurspeglar genereras

24

redovisastillgångenutgifter för avtalet ochlöpandeLeasegivarens som
uppkommer.period dekostnad i den

25
leasingavtaluppläggningsamband medutgifter i ettVäsentliga av

avtalets löptid.kostnadperiodiseras översom

BACKLEASESALE AND

26
försäljninginnefattarback-transaktionleaseEn sale and av enen

med denefterföljande leasingavtalköpeavtal ochenligttillgång ettett
för tillgångenFörsäljningsprisetleasetagare.ursprunglige ägaren som

varandra ochofta beroendei leasingavtaletvillkorenoch är mot-av
Bedömningenmarknadsmässiga nivåer.alltiddärför inte avsvarar

back-transaktion skalland leasesaleleasingavtal ihuruvida ett en
skalloperationellt leasingavtalfinansiellt ellerklassificeras ettsom

finansiellt leasing-leasingavtaletpresumtionen utgörpåbaseras ettatt
i tilloperationellt skallklassificerasfall avtaletavtal. de notI som

bakornlig-grunden för deninformation lämnasbalansräkningen om
back-trans-and leasei saleleasingavtalbedömningen. Ettgande en
marknadfungerandenormaltobjekt för vilketaktion enavsersom

operationellt.klassificerassällan kunnaexisterar torde som
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leasingavtal i sale andFinansiella en
back-transaktionlease

27
leasingavtalet i sale and lease back-transaktion är finansielltOm etten

leasingtransaktionen på vilket leasegivarenleasingavtal sättär ett
med leasingobjektet säkerhet. Om prisetfinansierar leasetagaren som

tillgångens bokförda värde leasetaga-avviker från hosenligt avtalet
inte behandlas realiserad vinst eller förlust.kan skillnaden somren

periodiseras leasingavtaletsi stället balanseras ochskallDen över
innan avtaletleasingavtalet löper ochgiltighetstid. Om sägs utupp

härmed återköper leasingobjektet skalli sambandleasetagaren an-
köpeskillingen, korrigeras med eventuell kvarvaran-skaffningsvärdet,

försäljningen.del från den föregåendede balanserad

28
angivits i punkterna 9redovisningde regler förI övrigt gäller som -

14.

leasingavtal i sale andOperationella en
back-transaktionlease

29
påi leasingavtalet baseras mark-försäljningspriset och villkorenOm

försäljningstransaktion ochtransaktionen normalärnadsvärden en
vid försäljningen redo-eller förlust uppkommiteventuell vinst som

försäljningen sker.i periodvisas den som

30
det prisetlägremarknadsvärdetförsäljningspriset understiger ochOm

leasingavgifter understigerframtida avtaladekompenseras attav
tillgångmarknadsmässigt beräknade avgifter skillnadentas upp som

leasingavgifterna periodproportion till denoch periodiseras i över
tillgången förväntas bli utnyttjad.som

31
skall skillnadenmarknadsvärdet,försäljningspriset överstigerOm

period tillgången förväntasoch periodiseras denöver somreserveras
utnyttjad.bli
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32
iangivits punkterna 21regler för redovisningövrigt gäller deI som -

25.

REDOVISNING JURIDISK PERSONI

33
9-20 ärijuridisk punkternafullständig tillämpningEn ovanperson av

genomförbar eftersom särskilda regler för be-alltid praktisktinte
sådan redovisning saknas eller ofullstän-basisskattning pâ ärenav

redovisasleasingavtal kan därför i juridiskFinansielladiga. person
35 och 38 gäller förenligt punkterna 21-25,enligt de regler som

redovisning enligt olika principer ioperationella leasingavtal. En
i andra länderjuridisk förekommerochkoncern även avperson

under vissa villkorliknande skäl ocheller ävenaccepterassamma
bolagsdirektiv.sjundeenligt EG:s

UPPLYSNINGAR

Upplysningar hos leasetagaren

34
anskaffnings-balansräkningeni tillUpplysning skall lämnas not om

avskrivningar avseende leasingobjektackumuleradevärde och om
fördelade på varje till-enligt finansiella leasingavtalinnehassom

Notupplysning skall lämnasbalansräkningen.gångsslag i även om
långfristig och kortfristig del. Föruppdelad påmotsvarande skulder

de perioder under vilkauppgift lämnaslångfristiga delen börden om
betalning.förfaller tillbeloppen

35
betalda leasingavgifter avseendeUpplysning under perioden opera-om

resultaträkningen liksomskall lämnas i tillleasingavtaltionella not
framtida leasingavgifter med angivande deupplysning avtalade avom
förfaller till betalning.under vilka deperioder

36
förgrundenbalansräkningenskall lämnas i tillInformation not om

leasedel i sale andklassificering då leasingavtal utgör ensom en
operationellt.klassificeratsback-transaktion som
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leasegivarenhosUpplysningar

37
bruttoinveste-balansräkningentilliskall lämnasUpplysning not om

intjänade finansi-leasingavtalfinansiellaavseende samtringen om
intäkter.ella

38
operationellverksamhet utgörsleasegivarensväsentlig delOm avaven

anskaff-upplysning länmasbalansräkningentillileasing skall not om
redovisade rörelse-avskrivningarackumuleradeningsvärde och som

på varje tillgângsslag ifördeladetillgångaruthyrdaavseendekostnad
balansräkningen.

39
grunden förbalansräkningentilliskall lämnasInformation not om

and leasei saledelleasingavtal utgörklassificering när ett enensom
operationellt.klassiñceratsback-transaktion som

ÖVERENSSTÄMMELSE IASMED

40
med Interna-väsentligti alltöverensstämmerrekommendationDenna

rekommendationIASCCommitteesStandardsAccountingtional
forAccounting Leases.IAS 17

ÖVERGÅNGSREGLERIKRAFTTRÄDANDE OCH

41
förupprättasbokslutförskall tillämpasrekommendationDenna som

januari 1995.denfr.o.m. 1påbörjasräkenskapsår som

42
i denna rekom-anvisasredovisningsprinciperdeTillämpning somav

redovisningenredovisningsprincipinnebär bytemendation omav
Redovisnings-praxis. Itidigare allmänmedi enlighetsketttidigare
redovisnings-byteRedovisningRRrekommendationrådets av av

effekten byteackumuleradedengrundregelprincip, att avsomanges
ingåen-ikorrigeringspostredovisasskallredovisningsprincip somav

denenligtomräknasjämförelseuppgifterochkapitalde nyaeget
meningsfull. Iinformationenochmöjligt annatdettaprincipen ärom

transaktionerhändelser ochpåtillämpasprincipenskall denfall nya
tillämpningretroaktivändringstidpunkten. Enfr.o.m.inträffarsom
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medföravissa fall betydande prak-rekommendation kan idennaav
inte sällanmed det förhållandet detsvårigheter. Tillsammanstiska att

utforrrmingenmellan såväl förekomstenfunnits sambandhar ett som
medför detta redovis-redovisa dessaleasingavtal och sättet attattav
tillämpning framåt inne-kan ske medrekommendationenning enligt

tillämpas avtalrekommendationen inte behöverbärande att som
upplysning avtaldessa fall skalljanuari 1995. Iingåtts före den 1 om

kriteriertidigare tillämpade lämnaspå basisklassiñcerats avsom
klassifi-utgångspunkt från denoch 37-38 medpunkterna 34-35enligt

facto skett.cering desom
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APPENDIX

överväganden anslutning till rekommendationensi

utformning

den uppdelning iSverige för närvarandeLeasingavtal redovisas i utan
finansiella avtal föreskrivs i denna rekom-operationella och som

fåbehandlas med undantagmendation. Avtalen parterna somav
grundas juri-Bedömningen formellnyttjanderättsavtal hyra. en

tillgången. det uppenbartBaradisk äräger attomvem somsyn
tillgången klassificeras avtalentillleasegivaren inte är ägare som

köp.

inbör-påverkarklassificeringen avtalcivilrättsligaDen ett parternasav
tredje avtalenförhållandet till Hurrättsliga ställning ochdes man.

betydelsefulla skatterättsliga konse-regel ocksåklassificeras har som
leasingavtal försvårasjuridiska klassiñceringenkvenser. Den ettav

skatterättsliga lagstiftningencivilrättsliga densåväl denatt somav
leasingavtal. Lagstiftningendirekt sikte påregler ärsaknar tarsom

Leasingutredningen Juföremål för utredningför närvarande
1988:0l.

klassificering leasingavtalfrågan civilrättsligvidDen avgörande aven
generell regleringNågonmellan köp och hyra.gränsdragningenär

avtalen.försvårar klassificeringenfinns inte vilketdenna fråga avav
giltighet, iha generellpå området,finns dock reglerDet som anses
tvingandeavbetalningsköplagen. Av dessaochkonsumentkreditlagen

innehåll, och inte hurdet avtaletsframgårregler är parternaatt
klassifice-den civilrättsligaavgörande föravtaletbetecknat ärsom

civil-hyresavtal kan således ändåAvtal betecknasringen. somsom
avbetalningsköp detkreditköp alternativträttsligt är avsettomvara

skall bli tillalternativt hyresmannenkonsumenten ägareatt varan.
rättigheterkombinationenomständighetenskildingenDet är utan av

vid bedömningenavgörandei avtaletskyldigheteroch är avsom
antagitsregel vadföljsbeskattningenavsikt. Viddenna somsom

uttryckliga skatte-eftersom ingacivilrättsliga innebörd,avtaletsvara
leasing.finnsregler om

skallför leasingavtalbetydelse hurutformas haroptionen ettHur stor
i avtalet i övrigt,villkorenoption kan, liksomEn ut-klassificeras.

betydandedärförföreliggerolika Detpå mängdformas sätt.en
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svårigheter generellt beskriva vilka civilrättsligtavtal klassifi-att som
köp respektive hyra. Avgörande bedömningenför ärceras som som

beskrivits hur avtalets rättigheter och skyldigheter fördelar sigovan
mellan bakgrund lagstiftningMot gällande tordeparterna. av en
juridisk gränsdragning inte kunna ske enbart utifrån avtalens ekono-
miska effekt.

utifrån så kompli-En klassificeringredovisning och leasingavtal enav
cerad reglering den svenska civilrätten leder enligt Redovis-som
ningsrâdet till alltför slumpartad redovisning. Företagen tvingasen
för redovisningsändamål ställning till juridiskt komplicerade frågorta

sällan eller aldrig aktualiseras i andra sammanhang och för vilkasom
vägledande regler och praxis i utsträckning saknas. ändamålDestor

för den civilrättsliga regleringens utformningvarit avgörandesom
skydd för vid avbetalningsköp har liten ellert.ex. partsvagare

ingen i redovisningssammanhang. olämpliga i klassi-relevans Det att
civilrättsligañcera avtalen enligt deras innebörd understryks också av

utanför landet, varförmånga avtal berör det avtalenatt parter egna
enligt utländsk medkan komma innebördprövas rätt änatt annan

självständigden Mot denna bakgrund behövs klassificeringenegna.
för redovisningsändamål, grundadleasingavtal deär över-somav

avgörande för redovisningen sådana avtalväganden bör vara avsom
i företagens årsredovisningar.

årsredovis-information iVärdet för användarna den lämnassom enav
gjorda transaktioner andrai hög grad beroende ochning är attav

utifrån ekonomiska och kommersiellahändelser denrapporteras
Transaktionens eller händelsensinnebörd de har för företaget. ekono-

redovisningssamrnanhangsubstans i viktiga-miska konsekvenser är
internationelltjuridiska form. etableratdess Detta är synsättän ettre
för utformningenSubstance form ligger till grund avover som

internationella redovisningsrekommendationer IASC Framework
35.

för företagetvad den ekonomiska innebördenBedömningen ärav som
komplicerad. problem-transaktion eller händelse ibland Ettärav en

risker för-sådana transaktioner i vilka ekonomiska ochområde är
tillgång delatsmåner normalt förknippade med ägandetär av ensom

vanligt vid finansiella leasingtrans-mellan Detta ärparterna.upp
någonäganderätten till tillgången finns hosaktioner där den legala

ekonomiska fördelarna och för deden har deän svararannan som
substanceriskerna med innehavet. Principenekonomiska overom

frånredovisningen i vissa fall skall bortseform innebär då iatt man
tillgång.formell mening legal tilli ägareär envem som
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ekonomiska inne-nyckelfråga bedömningen vad är denvidEn av som
definierar tillgångar och skul-leasingavtal hurärbörden ett manav

inte explicit behand-frågaredovisningssammanhang. Dennai ärder
dockledning för bedömningen kanregelverket. Tilldet svenskalad i

väsentligtpunkt 53-64 i alltIASCs Frameworkanvändas ärsom
förhållanden.på svenskatillämpbart även

den skalltillgångförhuvudsakliga kriterietIASC det attEnligt är en
huvudsakligatill företaget. Detekonomiska fördelarframtidage

innebär förpliktelseskuld denkriteriet för är att presteraatt enen
företaget.utflöde frånframtidaleda tillförväntas ett av resursersom

föreligger tillgång ellerdetvid bedömningenAvgörande enav om
äganderättenleasingtransaktioner, i vilkaskuld vid separeratparterna

förknippadenormalt medskyldigheteroch ärfrån de rättigheter som
form""Substancetillämpningenblir vidäganderätten, attoverav

normalt tillfallerförmånerekonomiska risker ochdeavgöra somom
I rekom-den eller andraväsentligt tillhöralltägandet i parten.ena

har be-omständigheterutvecklat hur olikafinnsmendationen som
fråga skall bedömas.dennatydelse för
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