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Förkortningar

A.a

Anfört

AGBG

Gesetz zur Regelung
Geschäftsbedingungen

arbete

ARN

Allmänna

A. st.
AvbL

Anfört

ställe

Lagen

1978:599

des Rechts

der Allgemeinen

v.9.12.1976

reklamationsnämnden
om avbetalningsköp

BFL

Bokföringslagen

BFN

Bokföringsnänmden

BGB

Bürgerliches
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Dir.

Kommittédirektiv
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auktoriserade

1976:

125

Gesetzbuch
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Föreningen
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Finansinspektionens
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Tyskland
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författningssamling

1968:430

Højesteret
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mil.
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om mervärdeskatt

Danmark
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Handelsbalken
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Högsta
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International
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Standard
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International
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Standards

domstolen

InsO

Insolvenzordnung

JB

Jordabalken

JT

Juridisk

J ustR

Justitieråd

KFM

Kronofogdemyndighet

KKrL

Konsumentkreditlagen

1992:830

konsumentkreditlagen

1977:981

Kommunalskattelagen

1928:370

KL

Tyskland

tidskrift

KMBL

Lagen

KO

Konkursordnung

KV

Konsumentverket

1992:1610

vid Stockholms

IASC
Committee

Universitet

och

om kreditmarknadsbolag
v.10.2.1877
och
Tyskland

Konsumentombudsmarmen
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Förkortningar

LU

Lagutskottet

MD

Marknadsdomstolen

MRF

Motorbranschens

NJ A

Nytt juridiskt

och dess domar
riksförbund

arkiv,

avdelning

arkiv,

avdelning

NJA

Nytt juridiskt

NML

Mervärdesskattelagen

Prop.

Proposition

RB

Rättegångsbalken

RH

Rättsfall

RN

Riksskatteverkets

I

1994:200

från hovrätterna
nämnd

för rättsärenden

rättsnämnden
RR

Redovisningsrâdet

RRV

Riksrevisionsverket
Riksskatteverket

RSV
RSV

Dt
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anvisningar

Riksskatteverkets

skatt

-

taxering
RSV/ Fb Dt

Rikskatteverkets

förhandsbesked

direkt

skatt

-

taxering
RSV/ Fb Im

förhandsbesked

Riksskatteverkets

indirekt

skatt

mervärdesskatt
Norsk

Retstidende

Rt
RÅ

Regeringsrättens

SIL

Lagen

Slb

Sale and lease back

SOU

Statens offentliga

SN

Skattenytt

SNS

Studieförbundet

SST

Svensk

SvJ T

Svensk juristtidning

UB

Utsökningsbalken

UCC

Uniform

UfR

Ugeskrift

årsbok
inkomstskatt

om statlig

1947:576

utredningar
Näringsliv

och Samhälle

skattetidning

Danmark

Commercial

Code USA

for raetsvesen.

Afd

A Domssamling

-
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arbete.

I november

främst

s.k.

detta

Med

egendom.

lös

att utreda

har i uppdrag

Leasingutredningen
och

frågor
avslutar

betänkande

om leasing av fast
sitt
utredningen

ett delbetänkande
som behandlade
fast
Fastighetsleasing.
egendom
av
1991:81.
I det betänkande
som nu läggs

1991 framlades

sale and lease back

Sale and lease back,
i första

SOU

hand civilrättsliga,

fram

utreds

även

redovisningsmässiga

och i viss mån

skatterättsliga
finansiell

vid

frågor

av lös egen-

leasing

dom.
Slutbetänkandet

delningen

kap.

de förhållanden.

Den första avav två huvudavdelningar.
och analyser av rådanbeskrivningar
2-9 innehåller
avtalsdels begrepp, definitioner,
Detta innefattar
består

avtalsvillkor,

forrner,

förutsättningar

rättsliga

gällande

hänseende

och skatterättsligt
skilda

avseenden
och

länder

leasing

kap.

redovisningsmässigt

4-6,

överväganden

har övervägandena
Mot

bakgrund

redovisningen
några förslag

skisseras

däremot

och förslag.
i lagförslag

På det civilrättsbåde för finan-

av det arbete som på andra håll
och dess samband med beskattningen

pågår
läggs

I fråga om beskattningen
kan och bör övervägas
när

på dessa områden.

vilka

sammanfattning

Betydelsen

i

i vissa andra

10 och för konsumentleasing

kap.

åtgärder

som
pågående arbete har avslutats.

överväganden

och nackdelar

reglering

finansiell
om internationell
10-13
huvudavdelningen
kap.

utmynnat

näringsidkare

inte fram

dels fördelar

2 och 3,

års konvention
I den andra

beträffande

Denna

i civilrättsligt,

kap.

8 och 9.

11.

angivna

kap.

7 och dels civilrättslig

1988

leasing mellan

dels

och omfattning

för utredarens

liga området
siell

kap.

enligt

kap.

redogörs

utveckling

uppehåller

sig

i huvudsak

av

lös

vid

utredarens

och förslag.

av

finansiell

leasing

egendom

mellan

näringsidkare
form för finansiering
leasing är en betydelsefull
av förvärv
både i Sverige och i utlandet.
De svenska
av anläggningstillgångar
för
årligen
leasing beräknas
ñnansbolagens
svara
ca 20 % av
Finansiell

näringslivets

finansiering

av investeringar.

Det

bokförda

värdet

av

18
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Härtill

kronor.
affärerna,

kommer

beräknas

volym

vars
Den

bolagens.

var vid årsskiftet
de inom industrin

leasing

finansbolagens

sammanlagda

1993-94

ca 36 miljarder
egenfinansierade
leasing-

lika stor
vara ungefär
utestående
leasingvolymen

som finanskan upp-

kronor.
Den finansiella
leasingen är av
Nationellt
utnyttjas den av företag
stor vikt för svensk exportindustri.
liksom
och
statliga myndigheter
av kommuner,
av alla storlekar,
affärsdrivande
verk. Den inhemska
leasingen har dock särskild beskattas till

100 miljarder

över

för mindre
och medelstora
företag. Finansom kapitalkälla
för mindre verksamheter
leasing kan vara en av få möjligheter
för nödvändiga
investeringar.
att etablera sig och erhålla finansiering
alla typer av lös egenleasing förekommer
Som objekt för finansiell

tydelse
siell

varaktigt

dom med någorlunda
turbiner,

der,

telestationer,

personbilar,

slags inventarier,

olika

överväganden

behovet

finansiell

Finansiell

leasing

leasing

flygplan,

av

byggna-

lantbruksmaskiner,
last-

tåg, tunnelbanevagnar,
rättigheter,

civilrättslig

mellan

datorer,

m.m.

lagreglering

av

näringsidkare

och nacksett med sig vissa fördelar
med näraliggande
Fördelarna
för
finansieringsformer.

delar jämfört

för

och

kommunikationsutrustning,

immateriella

om

nationell

består

leasetagaren

skogs-

entreprenadmaskiner,

pappersmaskiner,
bilar,

värde såsom skepp,

verkstadsmaskiner,

sådan

inte

typiskt

ofta

i möjligheten

kan erhållas

armars
och skattemässiga
ningsmässiga

i fall där
att få finansiering
i viss utsträckning
av redovisfördelar.
Nackdelarna
för leasetaga-

och

ligger i första hand på det civilrättsliga
ren och hans borgenärer
och balanseplanet och grundas ytterst på avsaknaden av klargörande
fördelarna
rade lagregler
för avtalstypen.
För leasegivaren
ligger
främst

i den skattemässiga

finansieringsforrn

i leasingens flexibilitet
som
lagreglering,
av
som bl.a. medkan göra gällande
inskränkningar

behandlingen,

och i avsaknaden

för att leasegivaren ofta utan större
de avtalsvillkor
som han själv har utfonnat.
för

leasegivaren

består

främst

med dålig likviditet

företag

De relativa

som ligger i att finansiera
och/eller
låg soliditet samt i viss mån den
innebär vid rättslig prövav lagstiftning

osäkerhet som avsaknaden
hållbarhet.
ning av leasingvillkorens
Den osäkerhet som följer av att det saknas lagstiftning

för finansiell

att utgången av rättsliga tvister blir svår att förutse
beskälighet och leasingavtalets
t.ex. avtalsvillkorens

medför

leasing
såvitt

nackdelarna

i den risk

gäller

handling
för främst

vid

leasetagarens

leasetagaren

konkurs.

Osäkerheten

men kan inte sällan

en olägenhet
nackdel
även för
vara en
utgör
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för leasing får sägas vara
av lagstiftning
särskilt
rättssäkerhetssynpunkt,
från
mot bakgrund
av att
också saknas vägledande
leasingfrågor
flertalet
viktigare
Avsaknaden

leasegivaren.
betänklig
det

för

domstolen.

från Högsta

rättspraxis

finansiell
leasing har sedan länge
av avtalstypen
standardvillkor.
har under de drygt
Dessa
finansbolagens
av
i Sverige inte utvarit etablerad
år som finansieringsformen

Utformningen
styrts
trettio
vecklats
kommer
na om
givaren
rätt,

avsevärt

såvitt

gäller

balans och skälighet.

Fortfarande

före-

ett antal viktiga villkor
som måste anses oskäliga som sådadem efter ordalydelsen.
Leaseskulle
tillämpa
leasegivaren
t.ex. ensidig eller skönsmässig bedömningsinnehåller
ofta villkor
som är mycket hårda
för leaseförutsättningarna
särskilt
vad gäller

har i flera frågor

och leasingavtalen

mot leasetagaren
givarens rätt till påföljder

vid

avtalsbrott.

leasetagarens

Förhållandet

fullt
villkoren
vid tvist många gånger inte tillämpar
att leasegivaren
Generellt
hårdhet
saknar betydelse.
innebär
inte att villkorens
godtagbart
inte vara rättspolitiskt
anses det inom förmögenhetsrätten
inte
han
har
underlägsen
ställning,
särskilt
avtalspart,
att en
om
en

ut

sig på
En part skall kunna förlita
godtycke.
motpartens
och om en starkare part inte brukar
grundade befogenheter,
rättsligt
åberopa en hård klausul bör han i princip inte kunna göra det mot en
En selektiv tillämpning
viss part eller i en viss situation.
av en hård
i konkommer
klausul vid konkurs eller annan insolvensuppgörelse
utlämnas

flikt

sakrättsliga

med allmänna

givaren

vid

tvist

ofta

principer.

inte tillämpar

Det förhållandet

villkoren

efter

att leasebeordalydelsen

inte att han inte gör det i övrigt, vilket kan medföra att leasekan erhålla en
delen av sin leasingstock
den övervägande
givaren
Detta är särskilt
fullgörelse
som går utöver vad som är godtagbart.

tyder

avgörande för
som är ekonomiskt
storlek
och ändring
leasingavgiftens
om
vid leasekan
kräva
och i fråga om det skadestånd som leasegivaren
tagarens avtalsbrott.
Vissa frågor i leasirfgförhållandet
är vidare av en sådan karaktär att

betänkligt

de punkter

leasetagaren,

såsom

i avtalet

i fråga

genom avtal och att lösa i rättspraxis.
och skyldigheter
i det trerättigheter
för finansiell
leasing. Frågan om
partsförhållande
som är typiskt
kan över huvud taget inte lösas
skydd för leasingavtal
sakrättsligt
genom avtal och det anses osäkert om den kan lösas i rättspraxis.
de är svåra att reglera effektivt
Det gäller t.ex. för parternas

Varken

rättspraxis

passade

och

eller

klargörande

avtal

torde

regler

för

därtill

kunna

finansiell

skapa

leasing

särskilt
som

avsärskild

avtalstyp.
Jag anser att en civilrättslig
för
till stånd främst
komma

lagreglering
att

minska

leasing bör
av finansiell
rättsliga
den nuvarande
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och skapa en fastare
Lagstiftningen

osäkerheten
villkors

traktsrättsliga

av leasingbestå av konleasing som särskild avtalstyp och
i förhållandet
mellan parterna.
På
bör

för finansiell

regler

för bedömningar

grund

skälighet.

i första

hand

som utgångspunkt
vara dispositiv
bör dock införas
tvingande
regler till leasetagarens
vissa punkter
Även
förmån.
vid leasefrågorna
leasingavtalets
behandling
om
konkurs
och
bör klarleasetagarens
sakrättsliga
ställning
tagarens
förmån.
genom regler som är tvingande till borgenärernas
lägger jag fram ett förslag till en lag om finansiell
I slutbetänkandet
regler med nu angiven inriktning.
Jag äterleasing som innehåller

göras

tillträde

Svenskt
Genom

leasing
nella

Den

till

års

1988

materiella
till

särskiljande
från

och

ett

frågor.

men även vissa
och
grundläggande

regler

antal

Grundtanken

från det traditionella

lagvalsregler.
för

finansiell

år att skilja ut den finansihyresavtalet,
avbetalnings-

kreditavtalet

med en
genom att förse transaktionen
och genom konventionens
Härigenom
definitioner
har den primära
avsikten
varit att

och

skall

leasing
och

möjligt

internatio-

"infrastruktur".

egen rättslig
avgränsningar
finansiell

finansiell

om internationell
rättsliga hinder för

vissa

i syfte att öka
cross border-leasing
användbarhet.
Konventionen
innehåller

internationella

gemensamma
är begränsad

leasing

Unidroit-konvention

Unidroit-konvention

ella trepartsleasingen

köpet

års

1988

har man sökt undanröja
s.k.
leasingtransaktioner

leasingens
främst

av lagens innehåll.

nedan med en beskrivning

kommer

risken

att

skall

annan avtalstyp
Konventionens

vinna
för

erkännande

civilrättslig

i så många

länder

omklassificering

till

som
någon

minimeras.

och innehåll presenteras och kommenteras
föreskrifter
innehåller
rent traktaträttsliga
konventionen
14 artiklar.
De sex första ger definitioner,
regler om
och vissa allmänna bestämmelser.
De åtta följantillämpningsområde
i kapitel

bakgrund
från

Bortsett

de artiklarna
ventionen

innehåller
kan

leasegivaren

avtalas

och

de egentliga
bort

om

leasetagaren

materiella

samtliga

reglerna.

tre

parter
om det.

Hela

kon-

leverantören,

Om parterna
är överens
den
utgångspunkt
tvingande
på tre
är
accepterar
som
punkter men i övrigt dispositiv.
Lagvalsregler
ges för frågorna om
blivit fastighetstillbehör
och om offentlig
leasingobjektet
registrering
konventionen

krävs

för leasegivarens
materiella

samma
frihet från

Gemenskydd mot leasetagarens borgenärer.
för
frågorna
leasegivarens
ges
om

bestämmelser

leasegivarens
ansvar för objektet,
ansvar för rättsliga fel,
leasetagarens plikt att vårda och återlärnna objektet, leasetagarens rätt
krav direkt
köprättsliga
leasetagarens
att rikta
mot leverantören,
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ändringar
av leasegivarens och leverantörens
leasegivaren
leasetagarens rätt till påföljder
mot

obundenhet
avtalet,

leasegivarens

leveransdröjsmål,

rätt

till

påföljder

vid

av leveransvid fel och

leasetagarens

enligt
samt parternas rätt att förfoga över sina rättigheter
Konventionen
på konsumentleasing,
leasingavtalet.
är inte tillämplig
avtalsbrott

sale and lease back och inte på någon form
för finansiell

är avsedd

trepartsleasing

Den
av fastighetsleasing.
mellan
utrustning
näringsav

idkare.
Konventionen
varvid

i kraft när slutbetänkandet
presenteras.
för
dock
krävs
detta
har
nyligen
ägt rum,
som
1994kan beräknas träda i kraft kring årsskiftet

har inte trätt

ratiñcering

Den tredje

konventionen

träder i kraft kommer den omedelbart
att gälla
Italien och Nigeria.
Det kan i och
för tre stater, nämligen Frankrike,
andra stater kommer
förutses att åtskilliga
med ikraftträdandet
att
bedöms bl.a. Kina och USA stå
ansluta sig till den. För närvarande

95. När konventionen

att ansluta sig.
genomgång
Utredningens

nära till

visar att den inte inneav konventionen
för
svensk del. Konveninte
kan
accepteras
som
väl
och genomtänkta
genomgående
avvägda
bestämmelser
tionens
är
Konlösningar.
i både urvalet av reglerade frågor och föreskrivna

några regler

håller

ventionen
vid

mellan

från vad som i Sverige kan antas gälla
innefattar
även om den givetvis
en balans
På
flera
innehåller
konventionen
punkter
rättssystem.
lösningar
som syftar till att uppnå så bred anslutning
inte mycket

avviker

finansiell
olika

förmedlande

leasing,

som möjligt.
Jag föreslår
konkreta
införlivas

Unidroit-konventionen.
Förslagets
att Sverige tillträder
materiella
bestämmelser
skall
innebörd är att konventionens
och
därmed
gälla
med svensk rått genom inkorporering

engelska och franska.
originalspråk
som svensk rätt på konventionens
internationell
lag
Detta
genomförs
finansiell
genom
en ny
om
skall
intas
konventionen
översättning
leasing. En svensk officiell
av
som en bilaga

till

denna lag.

Unidroit-konventionen

som

förebild

för

svenska

lagregler

i hög grad de skäl
mål och syften motsvarar
svensk
leasing.
motivera
lagreglering
en
av finansiell
som jag anser
Även inriktningen
och utformningen
ligger
av konventionsreglerna

Unidroit-konventionens

regelverk för
om hur ett grundläggande
i näringsidkarförhållanden.
Konbör vara utformat
och
inriktade
frågor
ventionens
lösningar är väl avvägda
som är
Vägande skäl talar för att svenska leasingcentrala för avtalstypen.
i linje

med min

finansiell

leasing

uppfattning
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inte följer ett annat och mindre förutsebart
regelverk
än
svensk
tillämpas
eller
träffar
leasegivare
leasetagare
avtal
när
som
en
med en utländsk motpart. Överensstämmande
också
regler underlättar

transaktioner

för

utländska

att verka i Sverige och främjar
den svenska leasingmarknaden.

leasegivare

konkurrensen

på så sätt

lagav bl.a. det anförda har de kontraktsrättsliga
föreslås
införda
för
svenska
leasingtransaktioner
rent
som
utformats
i nära anslutning till Unidroit-konventionens
bestämmelser.
bakgrund

Mot

regler

till

Förslaget

lag om

I slutbetänkandet

föreslås

nedan

leasinglagen

delar,

nämligen

leasing

således att en ny lag om finansiell
Lagen kan sägas bestå av fyra

inledande

1

bestämmelser

definitioner
för

regler

om leasingavtalets
regler om sakrättsligt

och

förhållandet

regler

behandling

4

skydd

manfattas

leasing

införs.

tillämpningsområde,
traktsrättsliga

finansiell

med

2

avgränsningar,

mellan
vid

3

parterna,
leasetagarens

för leasetagaren.

huvud-

föreskrifter

om
kon-

särskilda

konkurs

samt

I det följande

sam-

lagens innehåll.

Tillämpningsområde
Lagen

gäller

för finansiell

generellt

och byggnad

tomträtt

för

skydd

avser dock endast
och luftfartygsegendom.

skepps-

och inte heller
till

förslaget
tillämpning

internationella

finansiell

såväl de kontraktsrättsliga

som

är finansiell

leasing i leasinglagen
en
en leverantör,
en leasegivare och en leaseförvärvar
leasingobjektet
enligt
av leverantören

mellan

trepartstransaktion

tagare. Leasegivaren
och upplåter
ett leveransavtal
definition

Lagens

de villkor

leasegivaren

inte

det till

omfattar

Definitionen

leasingobjektet

som omfattas av
Viss analog
leasing.

leasing

i Unidroit-konventionen

partsleasing.

som inte är
skall inte vara
konsumentleasing

reglerna.

av finansiell

Definition

att

saker

Lagen

leasingtransaktioner

lag om internationell
beträffande
är förutsedd

de sakrättsliga

godkänna

lösa

på sale and lease back-transaktioner,

tillämplig

avtal.

fastighet.

annans

av all lös egendom utom
Reglerna om sakrättsligt

leasetagaren

registrerad

Liksom

leasing

leasetagaren

både s.k.

kräver

enligt

indirekt

ett leasingoch direkt tre-

att
ges tillfälle
har
för
honom,
betydelse
som
eller själv tillhandahåller
specificerar
att

leasetagaren

i leveransavtalet

väljer,

och att leasetagarens

betalningsåtagande

är beräknat
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delen

för att täcka hela eller den huvudsakliga
naden för leasingobjektet.
med optioner

Leasingavtal

-

gränsen

av anskaffningskost-

köp

mot

och inte ett köpeavtal
föreligger
enligt leasingeller
har rätt
skyldighet
lagen även om leasetagaren
att förvärva
pris, under förutsättning
objektet till ett förutbestämt
att leasegivarens
Ett

leasingavtal

skulle utvecklas i förhållande
av hur objektets marknadsvärde
Om detta leasenär avtalet ingicks.
pris var beaktansvärt
skall köprättsliga
regler tillämgivarens intresse inte var beaktansvärt
intresse

till

detta

vid leasingföreslås gälla i fall där leasingobjektet
pas. Motsvarande
och avtidens utgång skall säljas eller åsättas ett försäljningsvärde
räkning skall ske mot objektets i avtalet bestämda värde vid samma
i allt väsentligt
med resultatet av
tid. Dessa regler överensstämmer
av gällande

den analys

rätt

Leasegivarens

rätt som har gjorts

i slutbetänkandet.

leasingavgiften

att ändra

sig rätt att ändra leasingavgiften
skall ha rätt och skyldighet att
leasegivaren
föreslås i leasinglagen att
i en officiellt
noterad
till ändringar
i anslutning
ändra avgiften
eller referensränta
referenskurs
som har angetts i leasingavtalet.
Om

leasegivaren

får

Leasegivaren
som
fentlig

har

förbehållit

inte

ändra

inte har samband

med

av någon annan orsak
eller med en ofobjektet
av
allmänheten.
Om den officiella

leasingavgiften
leveransen

som avser att träffa
upphör eller om leasegivaren
har förlorat
referensen
generellt

åtgärd

noteringen
angivna

kan visa
sin

att den i avtalet
får leasefunktion,

noterad referens om han
någon annan officiellt
bytet i sådant fall en
sig sådan rätt. Medför
i avtalet har förbehållit
skall leasetagaren ha rätt att lösa
väsentlig höjning av leasingavgiften
vid
restvärde
till dess kalkylerade
matematiska
ut leasingobjektet
dock byta till

givaren

tiden

för bytet.
föreslås

Leasegivaren

vidare

tagaren om beslutade ändringar
referenskurs
eller referensränta.

grunden

för

ändringen

förutsättningarna
Reglerna

tvingande

för ändring

skyldig

att

underrätta

lease-

och om byte av
av leasingavgiften
I en underrättelse
om ändring skall
ett sådant sätt att leasetagaren kan

anges
stämmer
om ändringen
För att göra en sådan kontroll

kontrollera
talats.

vara

överens

möjlig

och avtalets

om ändring av leasingavgiften
till leasetagarens förmån.

med

vad

som har avmåste leasingavtalet
ange

internränta.
föreslås

i sin helhet

vara
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Leasetagarens

betalningsansvar,

och

skall

förslaget

Enligt

stå risken

ansvarsfrihet

leasegivarens

efter

leasetagaren

leasingobjektets

avlärrmande

för vad han åtagit sig att betala eller garantera
ha samma vårdplikt
och ansvar för objektet

skall

och

vårdplikt

leasetagarens

i allmänhet.

tagare
för objektet

skall

Leasegivaren

i förhållande

till

leasegivaren

som hyresinte ha något ansvar
Dessa regler föreslås vara

i princip

leasetagaren.

dispositiva.
Leasegivarens

för

ansvar

vid utövningen

Om leasetagaren

av någon som har bättre
tagaren mot leasegivaren
föreskriver

köplagen

på bättre

språket

leasetagaren
bättre

rätt om det finns
slås vara dispositiva.
för

Regler

som
inte om anunderlåtenhet
av
ett påstående om

skäl för påståendet.

Reglerna

till

ransavtalet

skall

det särskilda

före-

trepartsförhållandet

föreslås

utan sakliga ändringar
är i lagen liksom i konventionen

Reglerna

De innebär

för

regler

leasing

leasinglagen.

bli

intagna

i

dispositiva.

skyldigheter
enligt leveen början att leverantörens
för leasetagaren
gälla även till förmån
som om

varit part
leasetagaren.

i leveransavtalet

leasetagaren
till

de påföljder

trepartsförhållandet

finansiell

direkt

bättre

störs
lease-

dock

en åtgärd eller
rätt skall jämställas

sannolika

Unidroit-konventionens
vid

ha rätt att göra gällande
fel. Detta gäller

rättsligt

grundas

Med

själv.

av sin rätt enligt leasingavtalet
objektet än leasetagaren, skall

rätt till

vid
rätt

fel

rättsliga

och objektet
skall

Leasetagaren

dock

hade överlåtits

inte ha rätt att häva

leveransavtalet

medgivande.
innebär
Regleringen
utan leasegivarens
kan
kräva
skadestånd
leverantören
för sin
leasetagaren
att
av
förlust
med anledning
eller dröjsmål
egen
av fel i leasingobjektet
med dess avlänmande.
bl.a.

Vidare
med

föreslås

leasetagaren

avlämnandet

objektet

eller

vid

fel i leasingobjektet

avtalet

att i förhållande
med verkan för

leasegivaren

och leverantören

häva

ha rätt

till

och dröjsmål
avvisa

leasegivaren

framtiden

ifall

leverans-

avtalet

mellan

rätt till

detta om han hade köpt objektet av leasegivaren på leveransvillkor.
till dess
Leasetagaren får hålla inne leasingavgifterna

avtalets

avtalsbrottet

är rättat.

Leasetagaren

leasegivaren

att denne
Regleringen

avhjälper

fel,

innebär

bl.a.

skadestånd.
viss risk

för leverantörens

hade gett

skall däremot

obestånd.

företar

leasetagaren

inte kunna

omleverans

att leasegivaren

kräva

eller

kommer

av

utger
att stå
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ges i denna del en regel om verkan mot leasetagaren av
och leasegivaren
gör i leveransavtalet.
som leverantören

Slutligen
ändringar

ändringar

att leasetagaren inte blir bunden av dylika
som han tidigare har godkänt.
om de avser avtalsvillkor

Regeln

innebär

Vid

avtalsbrottet

och

väsentligt,

enligt

leasegivaren
fall,

i förekommande

och,

fullgörelse

avtalsbrott

leasetagarens
får

avtalsbrott

leasetagarens

varje

lagen kräva
Är
belopp.

vid

påföljder

till

rätt

Leasegivarens

har

obetalda

leasegivaren

genom
rättelse,

att vidta
antingen med

möjlighet

gett leasetagaren
en skälig
välja mellan
dessutom
leasegivaren

underrättelse

leasing-

ränta

stöd av
att
eller
framtida
leasingavgifter
att
av
skadestånd
och
kräva
leasingobjektet
återkräva
avtalet,
häva
ett
som
fullgjorts
i det läge han varit om leasingavtalet
sätter leasegivaren
har inte
Leasegivaren
avtalsenligt
det positiva kontraktsintresset.

får

förbehåll

förtidsbetalning

kräva

som han inte vidtagit skäliga åtgärder att
hand sälja objektet eller leasa ut det på
i
första
begränsa genom att
Det
med två undantag.
nytt. Dessa regler föreslås vara dispositiva
efter en hävning av avtalet inte får
första innebär att leasegivaren
för skador

rätt till ersättning

Det andra undantaget
ett förbehåll
om förtidsbetalning.
vilka
inte skall vara giltiga
skadeståndsklausuler,
av
avser giltigheten
det positiva
överstiger
som väsentligt
om de leder till en ersättning

göra gällande

Regleringen

kontraktsintresset.

i allt väsentligt

motsvarar

föreskrifter

i Unidroit-konventionen.

föreslås

I leasinglagen

vidare

avtalsbrott

föregripet

vid

hävningsrätt

Leasegivarens

avtalsbrott

föregripet

en särskild
leasetagarens

om anteciperat
det således står

bestämmelse
sida.

Om

skall
att leasetagaren kommer att begå ett väsentligt avtalsbrott,
redan innan avtalsbrottet
ha rätt att häva leasingavtalet
leasegivaren
hävningen
kan dock neutralisera
Leasetagaren
är ett faktum.
genom

klart

därefter

att utan dröjsmål
se. Bestämmelsen
och har ingen

Överlåtelse

givaren

enligt

förfoga

över

leasingobjektet
leasetagaren.

motsvarighet

av rättigheter
allmänna

enligt

rättigheter

till

62 § köplagen

leasingavtalet

ha rätt

enligt

principer

skall

lease-

eller på annat sätt
att överlåta
och sin rätt till
leasingavtalet

utan att han därmed blir
får däremot

Leasetagaren

för sin fullgörel-

i Unidroit-konventionen.

obligationsrättsliga

leasinglagen
sina

säkerhet

i nära anslutning

har utformats

direkt

med

I enlighet

godtagbar

ställa

fri från sina skyldigheter

mot

förfoga

över

som huvudregel
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sina rättigheter

endast

medger det. Om det saknas
om leasegivaren
skulle ävenatt anta att leasetagarens förfogande
till
skall
dock
ha rätt att
leasegivarens
objektet,
leasetagaren
rätt
tyra
förfogandet,
andrahandsupplåtelse,
genomföra
även om
t.ex.
en
anledning

befogad

inte

leasegivaren

lämnar

enligt

förpliktelserna

sitt

medgivande.

leasingavtalet

Leasetagaren

svarar

för tiden efter förfogandet

med leasegivaren.
något annat har överenskommits
i förhållandet
Reglerna om rätt till förfogande är dispositiva
Avtalsvillkor
parterna.
som begränsar rätten till överlåtelse

för

om inte
mellan
får där-

försäljning
emot inte göras gällande vid överlåtelse
genom exekutiv
till endera partens borgeeller i en parts konkurs,
dvs. i förhållande
narer.
Leasetagarens

konkurs

till

Förslaget

leasinglag

innehåller

vid leasetagarens

behandling

konkurs.

regler om
På motsvarande

även

leasingavtalets
sätt som gäller
rätt att inträda

vid köp och hyra av lokal ges leasetagarens konkursbo
medan leasegivaren har rätt att fråga boet om det vill
i leasingavtalet,
får det
inträda och erhålla svar inom skälig tid. Om boet inträder
blir fordfordringar
som part i avtalet, varvid leasegivarens
sådant
såvitt
tiden
efter
boet
massafordringar
gäller
mot
som
Även
inträder
det
konkursbeslutet.
inte
skall
enligt
om konkursboet

ställning

ringar

leasingavgift

betala

förslaget

enligt

nyttjar

leasingobjektet.

Väljer

avtalet

får leasegivaren

häva detta,

för sådan tid som boet
att inte inträda i leasingåterkräva
objektet och göra gälavtalet

konkursboet

skadestånd med högst
en konkursfordran
dan beräknad efter det positiva kontraktsintresset.
lande

den faktiska

ska-

reglerna ger inte leasegivaren
rätt att kräva särskild
boet
den
säkerhet
massafordran
medför.
utöver
som en
av
till detta är bl.a. att leasegivaren normalt redan har viss
Bakgrunden
till objektet och att leasingavgifter
säkerhet genom sin separationsrätt
De föreslagna

säkerhet

i förskott
avtalsper period. Kan ett väsentligt
på denna grund häva
mot boet får leasegivaren
avvärjer
hävningen
och återta objektet om inte konkursboet
ställa godtagbar säkerhet.
att utan dröjsmål

regelmässigt
brott

betalas

anteciperas

avtalet
genom
I linje

med regleringen

i den lagrådsremiss
angående lag om föreinom
kort
fram, har i leasingläggas
väntas
som
lagen upptagits en regel som begränsar leasegivarens
rätt att i leasepå grund av leasetagarens betaltagarens konkurs häva leasingavtalet

tagsrekonstruktion

ningsdröjsmål
ande till

före konkursen.

om leasetagarens konkurs
konkursboets
förmån.

Reglerna

föreslås

i sin helhet

vara tving-
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Sakrättsligt

skydd

för

leasing

finansiell

skydd för finansiell
med regler om sakrättsligt
innebär
lös
sak.
Regleringen
rätt
leasing
att leasetagarens
motsvarande
skydd som
leasingrätten
enligt leasingavtalet
ges ett
och panträtt.
Detta
sakrätter
gäller för etablerade
som äganderätt
Leasinglagen

avslutas

avseende

besittningstagande
att leasetagarens
av leasingobjektet
förvärvare
framför
företräde
av äganderätt
senare
ger
Även
eller panträtt till objektet.
om leasetagaren inte tagit objektet i
företräde
framför
har leasingrätten
sin besittning
ett konkurrerande
fått objektet i sin
detta
sakrättsligt
anspråk om inte innehavaren
av

medför

bl.a.

ovillkorligt

Vidare föreslås godtrosförvärv
i god tro om leasingrätten.
kunna ske enligt lagen om godtrosförvärv
av lösöre.
av leasingrätt
föreVad gäller leasetagarens skydd mot leasegivarens borgenärer

besittning

som gäller vid nyttjandesamma principer
innebär att leasetagaren inte har
Regleringen
Om besittningstagit objektet i sin besittning.

slås regler

som bygger
fast egendom.

rätt till

skydd

om han inte
skett har leasetagaren

mot alla borgenärer
enligt
lagens företrädesutom
som
Är objektet belastat med
regler
en
säljs vid utfalla bort då objektet
sådan panträtt kan leasingrätten
med förbehåll
för leasingeller konkurs,
mätning
om en försäljning
mindre betalt för sin
får beaktansvärt
rätten medför att panthavaren
bevara sin rätt
kan i sådant fall emellertid
fordran.
Leasetagaren

tagande

skydd

ovillkorligt

panträtt
av fullbordad
har bättre rätt än leasingrätten.

innehavare

att ersätta panthavaren dennes skada på grund av att leasingfår bestå. Vid tillämpningen
av dessa regler skall panthavaren
sig de betalningar
enligt leasingavtalet
ha rätt att tillgodoräkna
som
och avser tiden efter beslutet om exekution.
inflyter

genom
avtalet

Med
till

tredje

genomgående

jämställs

besittningsövergång
man som besitter

en underrättelse

leasingobjektet.

Konsumentleasing

Överväganden
leasing
avtal om finansiell
i ett ordinärt
av villkoren
måste i konsumentförhållanden
anses oskäliga. Den presentation och
förekommit
är i konsumarknadsföring
som hittills
av avtalsformen
Stora

delar

mentförhållanden
har tillämpats

oacceptabel.
senare

De former

år har lett till

stort antal
ett relativt
för de billeasingavtal
som ingicks
vid kreditköp
lägsta kontantinsats
skador

för

som
av konsumentleasing
kännbara
och
problem
stora

konsumenter.
under
var

åren

särskilt

gäller

Särskilt
1986-90,

högt

detta

då kravet

ställt.

Det

på

finns
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för att liknande

inga garantier

problem

inte skulle

kunna

uppkomma

nytt.
och nackdelar
med konsumentleasing
av fördelar
har gjort pekar på att den enda omständighet
som utredningen
som ur
den enskilde konsumentens
synvinkel kan vara en fördel med konsu-

genomgång

Den

är att han kan undvika eller få en lägre kontantinsats
än
Detta kan dock självfallet
inte betraktas
kreditköp.

mentleasing
som

vid

gäller

Förhållandet
visar i
som en fördel från konsumentskyddssynpunkt.
främsta funktion
konsumentleasingens
ligger
stället att den finansiella
de tvingande
i konsumentkreditlagen.
skyddsreglerna
i att kringgå
nackdelar

Listan

som finansiell

för med sig kan

konsumentleasing

lång.

göras

Särskilt

efter

i princip

gälla

saknaden
sekvent

1992

av konsumentkreditlagen
former
av konsumentkredit,
regler för finansiell
leasing

breddningen
alla

andra

av motsvarande
och obefogad lucka

till

att

framstår

avsom en inkon-

i konsumentskyddet.

ekonomiskt
vanligaste och för konsumenten
utan jämförelse
formen av konsumentleasing
Avtalen
viktigaste
personbilar.
är
avser
här ur konsumentens
synvinkel så gott som identiska med ett kreditDen

köp.

Detta

enskild

ligger

konsument

som kortsiktigt

finansiell
leasing
natur eftersom
inte medför någon annan nämnvärd
fördel

i sakens

kan ligga

kontantinsats

i att kravet

för

en
än den

kan gås runt.

Förslag
av bl.a. det sagda föreslår jag i slutbetänkandet
tillämpas
tvingande
regler för kreditköp
konsumentkreditlagens
Mot

bakgrund

motsvarande

sätt på finansiell

med vissa

konsumentleasing,

att
på

avvikel-

med hänsyn till de särskilda förhållandena
vid
ser och förtydliganden
skall
konsutillämpas
på
leasing. Bland de regler för kreditköp
som
konsumenmärks föreskrifterna
mentleasing
om minsta kontantinsats,
tens och kreditgivarens
kreditgivarens
rätt till

rätt

till

återtagande

förtidsbetalning

Särskilda

regler

för

konsumentleasing

är typiskt

som
leasetagaren rätt att rikta

för

avtalsformen.

krav enligt

reglerna

om
då
skall
som
och leasetagarens sakrätts-

ske. I fråga om ändring av leasingavgiften
regler
liga skydd föreslår jag att leasinglagens
konsumentleasing.
hållande

och

och den uppgörelse

skall tillämpas

föreslås

för

Enligt

konsumentköplagen

även på

det trepartsfördessa

regler

får

mot leverandirekt till lease-

varan
av varan som om denne hade överlåtit
får leasetagaren göra gällande
befogenMot leasegivaren
tagaren.
regler för trepartsförhållanden,
heterna enligt konsumentkreditlagens

tören
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varvid

skall anses som en kreditgivare.
Samma
för både indirekt
och direkt trepartsleasing.

leasegivaren

föreslås

gälla

Vidare

skall

vid

det

liksom

konsumentleasing,

marknadsföring

vid

kreditköp,

och

före

vid

regler

konsument-

slutande

av avtal lämnas
kreditkostnaden
och kontant-

information

räntan,
om den effektiva
Information
skall dessutom
lämnas

priset.

totala
om leasetagarens
och att inte någon del av leasingavgiften
får dras
Alla priser och belopp skall anges inklusive
beskattningen.

betalningsåtagande
av vid
mervärdesskatt.

får slutligen

Leasetagaren
i förtid

avtalet

i ett år. Vid uppsägningen
vid återtagande
uppgörelse
månads

rätt att när som helst säga upp leasingvaran, dock tidigast när avtalet har löpt

och återlämna

skall

konsumentkreditlagens

tillämpas.

Leasetagaren

regler

har att iaktta

om
en

uppsägningstid.

Ändringar

i lösöreköplagen

I syfte

att undanröja
sakrättsligt
genomföra
föreslås

fartyg,

osäkerhet
att
en föreliggande
om möjligheten
giltiga sale and lease back-affärer
med luft-

i lösöreköplagen
ett förtydligande
att
som markerar
även sådan egendom. Samtidigt föreslås vissa förenk-

lagen omfattar

och förstärkningar

Således avskaffas kravet på
av lösöreköpet.
vittnens
underskrift
uppvisandet
av köpehandlingen,
av handlingen
för kronofogden
och de särskilda trettiodagarsfristerna
för efterföljan-

lingar

de konkurs,

Skatte-

och företagshypotek.

utmätning

redovisningsfrågor

och

Bakgnmd
Den svenska
med

konsekvenserna
la skattereglerna

ingen

skillnad

behandlas

inte några specifika

regler

De skattemässiga
av lös egendom.
leasingavtal
på
grundval
avgörs
ett
av
av de genereloch allmänna skatterättsliga
Härvid
principer.
görs

just

på leasing

på operationell

leasingavtalet

avskrivningsrätten
avgiften

innehåller

skattelagstiftningen

avseende

som
tillkommer

är avdragsgill

och

finansiell

ett hyresavtal,

leasegivaren

leasing.
vilket
medan

Regelmässigt

innebär
hela

bl.a.

att
leasing-

för leasetagaren

om denne är näringsidkare.
kan ibland vara köp. Vid
leasingavtal

Avtal som betecknats
som
bedömning
frågan
läggs i regel en
av
om överföring
av äganderätten
förhållandet
mellan parterna till grund
bedömning av det civilrättsliga
även för den skattemässiga

bedömningen.
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och den bokmellan skatterätten
även en stark koppling
redovisas
i dag utan
Leasingavtal
redovisningen.
Avtalen
leasingavtal.
och
finansiella
i
operationella
uppdelning
någon
Detta
behandlas av parterna med få undantag som nyttjanderättsavtal.
Det finns

föringsmässiga

i sin balansräkning
tar upp tillgången
att leasegivaren
för hyran
betalningsskyldigheten
inte redovisar

bl.a.

innebär

och att leasetagaren
som skuld.

leasingavtal.

av
om redovisning
skall redovisas enligt

mendation

leasingavtal

internationell

ett utkast till rekominnebär
Utkastet
att
praxis, IAS 17 Inter-

rekommendation

nr. 17,
ekonomiskt
synsätt
IAS 17 bygger
for Leases.
ett
Detta innebär att en
"Substance over form".
benämnas
form
innebörd snarare än dess civilrättsliga
ekonomiska
Standard

Accounting

national

detta år antagit

har i juni

Redovisningsrâdet

Accounting
som brukar
transaktions
är avgörande

Committees

skall

för hur transaktionen

redovisas.

17 klassifi-

I IAS

eller finansiella
leasingavtal,
som operationella
Ett finansiellt
för redovisningen.
betydelse
är av avgörande
och risker som är förenade
föreligger
leasingavtal
när de förmåner
förs över till leasei allt väsentligt
till en tillgång
med äganderätten

ceras
vilket

leasingavtalen

tagaren. Hos leasetagaren skall avtalet då redovisas som en tillgång,
betala avgift skall redovisas
förpliktelserna
att i framtiden
som en
tillavskrivningar
skall
göra
skuld och det är leasetagaren
som
gången.
vid

Effekter

har

Utredaren

leasing

finansiell

i vilken

analyserat

utsträckning

parternas

agerande

eller att otillbörligt
vid beskattningen
styrts av syftet att få fördelar
området.
utnyttja olika regler
inte medför
generellt
Det har sagts att leasing av lös egendom

någon

eftersom

skattefördel

leasetagaren

i stället

för

leasegivaren

rätt till värdeminskningsavdrag
om leasetagaren hade valt
förutsätter
dock att
sådant
Ett
förvärva
egendomen.
att
resonemang
Olika företag har emeli fråga har samma skattesituation.
företagen
vid förvärv
lertid olika skattekostnad
av ett objekt. Den på grund av
hade haft

skatten

minskade

ett avdrag

mot en motsvarande
värdet
skattemässiga

företag.

ökning

i det ena företaget svarar inte alla gånger
Det
av skatten i det andra företaget.

är inte detsamma
av avskrivning
i all synnerhet
har haft genomslagskraft

Detta

i respektive
vid

investor-

leasing.
Skattefördelarna
tagets

leasetagaren

med

leasing

är ofta knutna

till

det enskilda

före-

kan påvisas. För
men vissa generella skattefördelar
beroende
inte
kan det vara positivt att
av värdevara

situation,
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minskningsavdragens
snabbare
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.

storlek.

Vid

korta

leasingperioder

kan han göra

kostnadsavdrag

jämfört
genom avdrag för leasingavgifter
När lös egendom genom leasing tillförs
fasta egendom ändrar den tillförda
i regel
egendomen

med värdeminskningsavdrag.

leasetagarens

skattemässig

inte

karaktär

inventarium
hos
utan utgör fortfarande
fördelaktigt
är
är av sådant slag
om egendomen
skulle skrivits
att den, om den köpts av leasetagaren,
av enligt reglerna för markanläggning
eller byggnad för vilka avskrivningstiden
är
längre än för inventarier.
avsevärt
Leasetagaren kan genom avdrag
för leasingavgifterna
i stället för genom värdeminskningsavdrag
få ett

leasegivaren.

betydligt

Detta

snabbare

leasingobjekten
under

den

intäkter

första

från

talsperioden
Vid

kostnadsavdrag.

är vanligen
tiden.

Leasegivaren

leasingavgifterna
fördelaktigt

kan

avskrivningen

på

värdeminskningen

därigenom

fördela

sina

på ett över

av-

sätt.

avskrivningarna

investorn

minskar

genom
förhållandet

avskrivningsunderlag

den beskattningsbara

och

inkomsten.

Det

i regel är betydligt
inledningsvis
att avskrivningarna
från leasingavgifterna
än intäkterna
möjliggör
att underskott

större
från

möjliga

och avskrivningarna

erhåller

investorleasing

Den

än den faktiska

större

leasingverksamheten

het. Inte sällan

kan kvittas

finansierar

mot överskott
anskaffningen

investorn

i annan verksammed medel lånade

och även räntan på lånen kan givetvis
dras av. Om
av förmedlaren
drivs genom handelsbolag
leasingverksamheten
kan också en viss
skattemässig
fördelning
eller underskott
göras mellan
av inkomst
delägarna i handelsbolaget
investorbolaget.
Genom koncernbidrag
kan därefter

underskottet

inom

flyttas

en helägd
Skatteeffekterna

resultat.

i handelsbolaget
koncern,
har

lett

via ett ägande aktiebolag
med betydande skattefördelar
som
till

renodlat

skattemässiga

etable-

ringar

Efter skattereformen
har investorleasing
av leasingverksamhet.
minskat i omfattning
och betydelse eftersom bl.a. den sänkta bolagsskatten har minskat värdet av avskrivningar
och underskott.
Investorhar dock

leasing
för

vilken

där objektets
Den

fortfarande

investeringsutgiften
livslängd

generella

december
före

ökar

kan vara

möjligheten

anskaffningsvärdet

stor betydelse när det gäller egendom
uppgår till mycket
stora belopp och

även

15-20 år eller

mera.
med 30 procent
att få avskrivning
för inventarier
den
som anskaffats

på
31

intresset

att handla med avskrivningsunderlag
strax
utgång, vilket förekommit
vid bl.a. investoroch sale and lease back. Vid sale and lease back är inte sällan

beskattningsårets

leasing

redovisningsaspekterna

av avgörande betydelse.
En stor andel av de finansiella
innehåller
leasingavtalen
bestärnrnelbestämmelser
restvärdegarantier,
leasetagaren
ser om
om att
ensam
eller

tillsammans

med leasegivaren

skall ha förmånen

av den positiva

31
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avtalstiden

vid

slut

och

för
om rätt eller skyldighet
objektet vid leasingförvärva

bestämmelser

restvärdet,

det beräknade

marknadsvärde

objektets

mellan

skillnaden

att till visst angivet pris
till att avtalens
periodens slut, osv. I vissa fall leder avtalsvillkoren
med ett
del är att jämställa
innebörd
helt eller till allt övervägande
köp, men parterna synes normalt utgå från att avtalen skall beskattas
rimligt
att anta att denna utveckling
av
som hyra. Det förefaller
avtalsutforrrmingen
styrts av att parterna uppfattar det som en skatteleasetagaren

med

som är att jämställa

att avtal

fördel

mässig

köp beskattas

som

hyra.
har
cross border-leasing,
där
minst
Denna form av leasing,
också utvecklats.
en av parterna
och vedertagen
finns i ett annat land än de övriga, är en betydelsefull
emelMånga gånger förefaller
form för investering
över gränserna.
ha
grad
väsentlig
konstruktion
i
styrts
lertid leasingavtalens
av möj-

leasing,

internationell

för

En marknad

jar

Avtalens

att uppnå skattemässiga fördelar.
i ländernas lagstiftning,
då olikheter

avskrivning

i flera

objekt

samma

utformning

utnyttt.ex. genom att möjliggöra
länder, s.k. double dip, triple

ligheten

dip,

osv.
beskatta privat
schablonrnässigt
För att vid mervärdesbeskattningen
ingen avdragsrätt
enligt huvudregeln
nyttjande av personbil föreligger
föreligger
Däremot
personbil.
för ingående skatt på anskaffning
av
full

för

avdragsrätt

enligt

medges

förhyrs

ingående

all

kompensera

hyra

vid

för de drift-

skillnad

någon

mellan

köp

Om

bilen

av ingående

skatt

på driftkostnader.
för hälften

att i mervärdesskatteoch finansieringskostnader
som

är avsedd

skall

Ur mervärdesskattesynpunkt

kan ingå i hyran.

föreligga

avdrag

schablon

Schablonregeln

hyran.
hänseende

skatt

och hyra

det i princip

av personbil.

inte

Någon

inte
görs emellertid
med
50
får
Avdrag
göras
procent
hyra.
av
av
leasingavgifterna
även om leasetagaren enligt avtalet själv
skatten
har full avdragsrätt
och därmed samtidigt
svarar för driftkostnaderna
En överkompensation
för den ingående skatten på dessa kostnader.

skillnad
mellan

i den

schabloniserade

avdragsrätten

former

olika

sker därför

för driftkostnader

regelmässigt

vid finansiell

leasing.

överväganden
Det får allmänt
olika
m.m.

finansieringsmöjligheter
De

avtalskonstruktioner

som utvecklas
ha att undgå
kan

sett betraktas

typiskt

inte som enda eller
skattekrediter.
skaffa
att
skattefördelar.
vissa
innebära

bör emellertid
skatt
sett

kan erbjuda
som positivt att marknaden
behov av inventarier
för att tillgodose
ñnansieringsformer
och alternativa

eller

huvudsakliga

syfte

Finansiell

leasing

Renodlade

skatte-
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etableringar

mässiga
inför

har förekommit,
särskilt
av leasingverksamhet
och
vid
investorleasing
även
genom
annan
Det kan dock
inte
kommanditbolagsetableringar.

skattereformen

leasing

genom
har utnyttjas.
Snarare
att olika regler på området otillbörligt
för inventarier,
och ett
är det så att t.ex. gällande avskrivningsregler
formellt
vid
den
mellan
skattemässiga
gränsdragningen
synsätt
köp

hävdas

och hyra,

i så hög grad som möjligt.
Utredaren
kan
som i dessa avseenden

utnyttjas

särskilt

belyst

har därför

de åtgärder

övervägas.

kan uppnås eller ej, bör övervägandena
om skattefördelar
ses
den
relativa
osäkerhet
bakgrund
mot
av
om rättsläget som råder i
vissa
avseenden.
Detta
främst
beträffande
gäller
avgränsningen
Oavsett

mellan

köp

och

hyra,

förutsättning

gäller

som
på inventarier,

men
för

också

för

förvärvarens

frågan
rätt

om ett leveranskrav
till värdeminsknings-

av ett sådant leveranskrav.
har till uppgift
Redovisningsrådet
de redovisningsatt utveckla
normer
som bör gälla för vissa större, s.k. publika företag, genom
utfärda
rekommendationer.
har, som
Redovisningsrådet
att bl.a.
tidigare
nämnts, antagit ett utkast till rekommendation
om redovis-

avdrag

ning

av leasingavtal,
internationell
praxis,

och innebörden

vilken
IAS

i allt
17.

väsenligt

Utkastet

med

överensstämmer

avviker

dock

från

IAS

17

i
att använda olika redovisningsprinciper
genom att det är tillåtet
och enskild juridisk
koncern
En
i
fullständig
tillämpning
person.
juridisk
leasingavtal
person av reglerna om redovisning
av finansiella
eftersom särskilda regler för
anses inte alltid praktiskt genomförbar,
basis av en sådan redovisning
beskattning
saknas eller är ofullständiga.
I Redovisningskommitténs

Ju 1991:07
uppdrag
ingår bl.a. att
det samband
att ompröva
en analys av om det finns anledning
och beskattning
mellan redovisning
finns
i
Sverige.
som

göra

lägger

bakgrund
av det arbete som sålunda pågår
jag inte fram några förslag inom redovisnings-

rådet.

En anpassning

Mot

anser jag
bör även

hyra,

emellertid
övervägas

leveranskravet

på skilda

håll

och skatteom-

till IAS 17
av de svenska redovisningsreglerna
bör eftersträvas.
Vissa skatterättsliga
åtgärder
såvitt avser
för inventarier

gränsdragningen

mellan

och den schablonmässiga

köp

och

mervär-

desbeskattningen

av hyra av personbil.
Jag förordar
gränsdragningen
även tills vidare
att den civilrättsliga
bör ligga till grund för den skattemässiga
mellan köp
avgränsningen
och

hyra

En rimlig
beskattning
av inventarier.
den skattemässiga
bedömningen
även

man vid
miska innebörden
från

den formella

av avtalen. Denna kan nämligen
bedömningen
av avtalen.

förutsätter
beaktar

dock

att
den ekono-

i hög grad avvika

33

34
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och deras

ett ekonosom bör åtnjuta
om vem av avtalsparterna
Ett sådant synsätt bör
på inventarier.
värdeminskningsavdrag
karaktär

gynnande
miskt

utgör

på frågan

synsätt

rätt till

att beträffande

som företer så starka
får samma effekt
och krediträttsliga
inslag, att de i realiteten
skall behandlas
enligt denna effekt.
köp också skattemässigt
i så måtto

anläggas

som
Avtal

avskrivning
om räkenskapsenlig
också goda skäl för att anlägga

reglerna

bakom

Syftet

köp-
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hyresavtal

villkor
ingång,
som, sett vid avtalsperiodens
som innehåller
intresse av värdet på objektet vid avtalsperioleder till att uthyrarens
ekonomiskt
dens utgång är så obetydligt
ägaratt något verkligt,
intresse

kvarstår

inte

bör

beskattas

av förmåner

omständigheter

som hyresperiodens
respektive
förlängningsrätt

säljoptioner,
talet

och risker

av
som köp. Vid bedömningen
mellan parterna
måste sådana
längd, förekomst
av köp- och

fördelningen

skyldighet

och beräknade

karaktär

och objektets

värde

att förlänga
avtillmätas
särskild

vikt.
dock

saknar

Utredningen

tillräckligt

och rättspolitiska

ekonomiska
synsätt.

skattesynpunkt

rimligt.

bl.a.

från

samhälls-

för ett ställningstagande
till
synpunkter,
ekonomiskt
övergång till ett renodlat

av en generell
Sådana regler förordas

lämpligheten

underlag,

därför

Inte heller

även om det från strikt
bedömas
kan för närvarande

inte,

vore
skattegenom särskilda
om en sådan övergång borde genomföras
till en eventuell
redovisningsmässig
regler eller genom en koppling
finansiella
leasingavtal.
Lämpligheten
klassificering
av en generell
av
bör dock

övergång

m.m. som
Jag förordar

att ett leveranskrav
värdeminskningsavdrag

för försom förutsättning
uttryckligen
på inventarier

och att detta krav tills vidare upprätthålls
även vid sale and
kodiñerat
leveranskrav
innebär
inventarier.
Ett
att
av
förutsatt
till avskrivning
på inventarierna
är berättigad
att

kodifieras
lease

håll pågår är avslutat.

också

rätt till

värvarens

när det arbete med redovisningsfrågor

övervägas

skilda

back

köparen

och att de omhänanses som ägare till tillgångarna
för
räkning eller att
eller
tredje
köparens
köparen
av
man
av
de av säljaren avlänmats för transport till köparen. Om inventarierna
redan vid avtalet finns hos tredje man, som t.ex. vid investorleasing,
underrättelse
denuntiation
kan en rådighetsavskärande
ersätta den
han skattemässigt

dertagits

fysiska

leveransen.

Beträffande

schablonavdraget

de

vid

avser hyresavtal
nuvarande
regler sker
såvitt

kostnader

vid

finansiell

hyra
där

av personbil
driftkostnader

och
inte

motorcykel

ingår

att
avskaffas

i hyran.

Med

för driften överkompensation
och denna hyresform
gynnas således

regelmässigt
leasing

förordas

reglerna

mervärdesskatterättsliga
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i förhållande

skattemässigt
avseende

Krediträttsliga
Finansiell
1992:1610
vissa

till

köp.

mervärdesskattedirektiv

särskilt

Det

bör dock

fortsatta

inom

EU

frågor

leasing

utgör

ñnansieringsverksamhet
Sådan

kreditmarknadsbolag.

om
angivna

Finansinspektionen.

undantag,

bedrivas

enligt

verksamhet

endast

efter

får,

lagen
med

tillstånd

av

Under

etableringar
senare âr har skattemässiga
svenska
handelsoch
kommanditbolag
genom

av leasingverksamhet
förekommit.
Såvitt framgår
ha omfattats

arbetet

avvaktas.

material
torde bolagen
av utredningens
saknat
sådant
tillstånd.
Utredamen
av tillstándsplikten,
sin del endast uppmärksamma
inspektionen
på vad som

ren kan för
enligt det sagda kommit

utredaren

till

kännedom.
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till

Förslag
Lag

finansiell

om

föreskrivs

Härigenom

Denna

Lagen

finansiell

lag gäller

av lös egendom.
och
av tomträtt

leasing

finansiell

inte

gäller

annans fastighet.
Bestämmelserna

leasing

byggnad

30 §§ gäller endast lös sak som inte är
och intecknade reservdelar
skepp, skeppsbygge, luftfartyg

registrerat
till

följande.

bestämmelser

Inledande
l §

leasing

i 23

luftfartyg.

i vilken
avses i lagen en transaktion
ingår eller övertar ett avtal leasingavtalet
en part leasegivaren
med en annan part leasetagaren
om upplåtelse
av viss egendom

2 §

Med

objektet

leasing

finansiell

till

nyttjande

leasegivaren
med

en tredje
leasingavtalet,

part

leasegivaren

mot betalning

förvärvar

objektet

leverantören

inte

väljer,

leasingavgift,
enligt
som

specificerat

ett avtal
känner till
eller

leveransavtalet
eller har ingått

själv

tillhandahåller

objektet,
4. när leasegivaren ingår leasingavtalet,
sådana villkor
i leveransavtalet

godkänna
rätt,

leasetagaren ges tillfälle
att
som har betydelse för hans

och

som leasetagaren skall betala eller garanterar är beräkdelen av objektets annade för att täcka hela eller den huvudsakliga
skaffningskostnad.
de belopp

3 §
har

Ett leasingavtal

denna lag även om leasetagaren
objektet till visst pris, om lease-

enligt

att lösa
av hur objektets värde skulle utvecklas
då avtalet ingicks.
detta pris var beaktansvärt
rätt

givarens
till

föreligger

eller

skyldighet

intresse

i förhållande

38
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leasingavtal

Ett

avtalets

slut

räknas

säljas

objektets

mot

utan hinder
av att objektet
värderas
och det erhållna
priset

eller

värde

kalkylerade

som avses i första

intresse

också

föreligger

skall

stycket

vid

förelåg

samma tid, om
då avtalet ingicks.

4 § Avtalsvillkor

som avviker från lagens bestämmelser
för dessa, om inte annat anges i lagen.

stället
5 §

Lagen

23

30 §§, finansiell

6§

Lagen

gäller

1992:830.

finansiell

gäller
leasing

inte

i fall

tillämpas

i

i 7 9 och
konsumentkreditlagen
av

som omfattas

leasing

avsådant

för bestämmelserna

med undantag

inte,

vid

då lagen

0000:000

om

internationell

är tillämplig.

Ändring av leasingavgiften
7 §

Leasegivaren

får ändra

om han har gjort förbeoch avtalets ränta skall

leasingavgiften
för ändring

om detta. Förutsättningarna
anges i leasingavtalet.

håll

än kostnadsökav annan anledning
av leasingavgiften
ningar för leasegivaren som har samband med leveransen av objektet
eller skatt, allmän avgift eller annan åtgärd som avser att träffa allEn höjning

mänheten,
officiellt
avtalet.

motsvarar
om höjningen
referenskurs
eller referensränta

får ske endast
noterad

Minskar

leasegivarens

omständighet

som nu angetts,
skall leasingavgiften

rensränta,

Upphör

den officiella

en höjning av en
som har angetts i
kostnader
till följd av ändring av en
eller sänks en referenskurs
eller refesänkas i motsvarande
mån.

noteringen

av den referenskurs
eller kan leasegivaren

som har angetts i avtalet,
sin funktion,
rensen generellt har förlorat
ränta

eller
visa

får leasegivaren

referensatt refebyta till

eller referensränta
om han har gjort förbehåll
om
annan referenskurs
får leasedetta. Medför bytet en väsentlig höjning av leasingavgiften
värde vid tiden för bytet.
tagaren lösa objektet till dess kalkylerade
8 § Leasegivaren
slutade
eller

ändringar

referensränta.

börjar

gälla.

ändringar
lämnas

Vid

underrätta
skriftligen
leasetagaren
om beoch
referenskurs
leasingavgiften
byte
av
om
av
Underrättelsen
skall lämnas senast när åtgärden
ändringar
som beror enbart
av leasingavgiften
skall

i en referenskurs
när nästa avisering

om ändring

av leasingavgiften

eller

referensränta

sänds till
skall

får dock

leasetagaren.
ange grunden

underrättelse

En underrättelse
för

ändringen

på
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sådant

kan kontrollera

sätt att leasetagaren

om den stämmer

överens

med avtalet.

Ändringsförbehåll

9§

som inte uppfyller
tagaren.
Har leasegivaren

och

kraven

företagna

höjningar

av leasingavgiften
kan inte åberopas mot lease-

i 7 och 8

uppburit

leasingavgift

högre

än vad 7 § medger,

det överskjutande
att betala tillbaka
bestämmelserna
i räntelagen 1975:635.

är han skyldig
ränta enligt

Leasetagarens
l0§

efter

eller

för

svarar
avlänmandet

har

som avses
förstörts,
kommit

i 2 § 5 även
bort,

om
försämrats

genom en händelse som inte beror på leasegivaren.
stycket begränsar inte leasetagarens rätt till påföljder

leasegivaren

enligt

Leasegivarens

ansvarsfrihet

för

Om

för

ansvar

leasetagarens

rätt till

objektet

inte för objektet

ansvarar
följer
inte
annat
om

Leasegivarens

mot

15

§ Leasegivaren

tagaren,

bättre

belopp

minskat

Första

12§

jämte

betalningsansvar

Leasetagaren

objektet

ll

strikta

beloppet

till

lease-

fel

rättsligt
rätt

till

objektet

får leasetagaren

detta,

i förhållande

av 15

av någon som har
leasegivaren
göra gällande
störs

mot
föreskriver,
som 41 § köplagen 1990:931
inte
eller
underlåtenhet
bättre
åtgärd
grundas
på
den
rätten
en
av
om
leasetagaren. Med bättre rätt jämställs ett påstående om bättre rätt om

motsvarande

det finns

påföljder

sannolika

Leasetagarens

skäl för påståendet.

vårdplikt
skall

vård om objektet, nyttja det
ta tillbörlig
med
det i det skick som det avlämnades
och
de
ändringar
objektet
beaktande
rimlig
förslitning
av
som
av
överens om.
parterna kommit
slut skall leasetagaren,
Vid leasingavtalets
om inte annat har över13 § Leasetagaren

skäligt

sätt och bevara

enskommits,
anges i första

lämna

tillbaka

stycket.

objektet

till

leasegivaren

i det skick

som

39

40

Författningsförslag

SOU 1994: 120

rätt

Leasetagarens
14§

leverantören

mot

skyldigheter

Leverantörens

mot leasetagaren
som
objektet hade överlåtits

till

rätt

15 § Om objektet
mer
förhållande

och leasetagaren

leasetagaren

för samma skada.
att häva leveransavtalet

rätt

påföljder

leasegivaren

mot

avlärrmas

för sent eller inte stämhar leasetagaren
samma rätt att i
avvisa objektet eller häva leasingavtalet,

inte avlämnas,
leveransavtalet,

med
till

även

samtycke.

utan leasegivarens

överens

gäller

varit part i detta avtal och
om leasetagaren
direkt till denne. Leverantören
svarar dock

inte mot både leasegivaren
Första stycket ger inte

Leasetagarens

leveransavtalet

enligt

leasegivaren

samma rätt att företa rättelse,
som gällt om
villkor.
köpt objektet av leasegivaren på leveransavtalets
har rätt att hälla inne en så stor del av leasingavgiften
Leasetagaren
till dess leasegivaren har företagit rättelse
avtalsbrottet
som motsvarar

och

har

leasegivaren

leasetagaren

eller

leasetagaren

har förlorat

återkräva

rätten

utnyttjat

leasetagaren

Har

en rätt
och andra

leasingavgifter

för ett skäligt
ren kan ha haft av objektet.
får göra gällande
Leasetagaren
med avdrag

skott,

grund

av att objektet
stämmer
överens med

att åberopa avtalsbrottet.
får han
att häva leasingavtalet
belopp som har betalats i för-

rätten

för den nytta

belopp

andra påföljder

avlämnas,

inte

som leasetaga-

mot leasegivaren på
för sent eller inte
beror
om avtalsbrottet

avlämnas
endast

leveransavtalet

på leasegivaren.
Leasetagarens
16 §

bundenhet

rättigheter

Leasetagarens

i leveransavtalet

av ändringar
enligt

14 och 15 §§ påverkas

i leveransavtalet
att villkor
som leasetagaren tidigare
har
till ändringen.
inte
samtyckt
leasetagaren
om

Leasegivarens
17 § Betalar
brott,

till

rätt

leasetagaren

får leasegivaren

givaren

na i räntelagen.
Är leasetagarens

har gjort

leasetagarens

betalning

eller

ränta på obetalda

avtalsbrott

kräva betalning

vid

inte i rätt tid eller

kräva

får även kräva

leasegivaren

påföljder

väsentligt

godkänt

inte av
ändras,

avtalsbrott

begår han annat avtalsLeaseannan fullgörelse.

belopp

enligt

får leasegivaren

bestämmelserdessutom

av värdet av framtida leasingavgifter,
förbehåll
eller
om detta i leasingavtalet,

i förtid

om
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och

leasingavtalet

2. häva

återkräva

hävning

efter

och

objektet

i den position han varit
ett skadestånd som sätter leasegivaren
dess villkor.
enligt
leasingavtalet
fullgjort
leasetagaren
om
skada skall
föreskriver
hur
leasegivarens
Ett avtalsvillkor
som

kräva

skadestånd

om villkoret
det som
överstiger

mellan

är giltigt

beräknas

väsentligt

som

inte

parterna,

leder

till

ett
stycke

föregående

medger.
får han inte göra gällande ett
hävt leasingavtalet
Värdet av
framtida
leasingavgifter.
förtidsbetalning
förbehåll
av
om
sådana avgifter får dock beaktas vid beräkning
av skadestånd enligt
är
andra stycket 2. Avtalsvillkor
som strider mot första meningen
Har

leasegivaren

utan verkan.
Leasegivaren
talet enligt

häva leasingav-

gett leaseom han inte genom underrättelse
i den utsträckning
möjlighet
att rätta avtalsbrottet

har

Leasegivaren

inte

åtgärder

skäliga

vidtagit

eller

andra stycket,

en skälig
kan ske.

tagaren
rättelse

i förtid

betalning

får inte kräva

som han inte

skador

för

för att begränsa.
vid föregripet

hävningsrätt

Leasegivarens

ersättning

till

rätt

avtalsbrott

att begå ett väsentligt
att leasetagaren kommer
redan innan avtalshäva leasingavtalet
leasegivaren
verkan
dock
Hävningen är
brottet har uppkommit.
utan
om leasetagaställer godtagbar säkerhet för sin fullgörelse.
ren utan dröjsmål
18 §

Står det klart

avtalsbrott,

får

Överlåtelse

av rättigheter

19 §

får överlåta

Leasegivaren

och ändrar

leasingavtalet

får

Leasetagaren

enligt

rättigheter

eller

medger

hans

karaktär

enligt

annat sätt förfoga
medger
leasegivaren

om
det får sådant

enligt

skyldigheter
2
över
det.

sina
Även

ske om det
skulle äventyra

förfogande

att anta att förfogandet
Leasetagaren svarar för förpliktelserna

rätt till objektet.

leasegivarens
avtalet

även

överenskommits

för

tiden

eller

efter

förfogandet,

om

inte

annat

har

med leasegivaren.

som begränsar
får inte göras gällande

Avtalsvillkor

försäljning

från

inte transaktionens

leasingavtalet
anledning

eller
annat sätt förfoga över sina
Ett sådant
och sin rätt till objektet.

leasegivaren

överlåta

inte

om leasegivaren
saknas befogad

paragraf

inte

befriar

förfogande

enligt

leasingavtalet

enligt

rättigheter

leasingavtalet

enligt

enligt denna
rätten till överlåtelse
sker genom exekutiv
när överlåtelse

i en parts konkurs.

41
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konkurs

Leasetagarens
20 § Vid
talet.

konkurs

leasetagarens

det vill

inträda.

Har

konkursboet

får konkursboet

inträda

får kräva

Leasegivaren

Under

att boet inom skälig
denna tid får boet fortsätta

inträtt

i avtalet

i leasingav-

tid ger besked om
att nyttja objektet.

är det skyldigt

att fullgöra leaseÄven
för tiden efter konkursbeslutet.
tagarens förpliktelser
om boet
inte har inträtt är det skyldigt att betala leasingavgift
enligt avtalet för
den tid som boet nyttjar objektet.
Om konkursboet
inte inom skälig tid efter leasegivarens
första

inträder

stycket

och återkräva

objektet.

i leasingavtalet,

Leasegivaren

kräva

även

ett skadestånd
2 medger.

stycket

konkursboet

Har

sätt förfogat

i strid

21 §

med leasegivarens

Efter

konkursbeslutet

får

av leasetagarens dröjsmål
boet inte inträder i avtalet enligt
Avtalsvillkor

eller

på annat
väsent-

utge ersättning

leasegivaren

häva

med att betala
20

oberoende

är knutet till
av om villkoret
eller till försämrade
ekonomiska

obestånd

leasingavtalet

endast

på

om konkurs-

för konkursboet
fördelaktiga
än
som är mindre
i 20 och 21 §§ är inte bindande
för boet. Detta

bestämmelserna

gäller

tillbaka

värde.

grund

22 §

häva avtalet

sålt eller

rätt

så att det inte kan lämnas
och oförminskat,
skall konkursboet

oförändrat

ligen

inte

får leasegivaren

får som en fordran i konkursen
det som 17 § andra
överstiger

objektet

över

för objektets

som

krav enligt

leasetagarens
förhållanden

konkurs

på hans

sida.

Leasingrättens
23 § Om

ingåtts,

giltighet

leasegivaren

gäller

mot

överlåter

leasetagarens

förvärvaren

sittning

tredje

om denne inte
och då är i god tro.

objektet
enligt

rätt
före

man

på leasegivarens
sedan
avtalet

leasetagaren

leasingavtalet
leasingrätten

får

sida

objektet

har

mot
i sin be-

24 § Bestämmelser

om godtrosförvärv
av leasingrätt till lös sak, då
till
egendomen eller behörig att upplåta
var ägare
den, finns i lagen 1986:796
om godtrosförvärv
av

leasegivaren

varken

leasingrätten

till

lösöre.
25 § Har panträtt

och leasingrätt

var för
tidigare

eller

har flera

upplåtelse

företräde

sig,

till

samma objekt upplåtits
leasingrätter
upplåtits på detta
framför

till
sätt,

flera
har

senare om den senare förvärva-
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inte mot leasegivarens
i leasetagarens besittning.

gäller

26 § Leasingrätten
har övergått

objektet

och då är i god

om inte

borgenärer

består

besittning

i leasetagarens

övergått

objektet

27 § Har

i sin besittning

får objektet

ren inte före den tidigare
tro.

leasing-

eller utmätning,
dä objektet säljs vid konkurs
utan förbehåll
fullbordad
belastat
med
panträtt
inte
objektet
är
som har föreen
om
leasingrätten.
träde framför
År objektet belastat med panträtt enligt första stycket skall objektet
rätten

säljas med förbehåll
Om

för leasingrätten,
mindre

får beaktansvärt

havaren

inte skall

leasingrätten

betalt

om inte detta medför
för sin fordran.

förbehållas

enligt

att pant-

stycket,

andra

skall

att bevara

sin rätt genom
leasetagaren vid försäljningen
ges tillfälle
får
på att leasingrätten
vad denne förlorar
att ersätta panthavaren
på auktion fastställs ersättningen
bestå. Vid försäljning
motsvarananvisar.
de sätt som 12 kap. 39 § utsökningsbalken
skall
och
styckena
andra
tredje
Vid tillämpning
av
om det
som inflyter
eller utmätning.

köpeskillingen

förutom

enligt

leasingavtalet

slutet om konkurs
eller
har överlåtit

pantsatt

29 § Med
har objektet
stämmelser

pantsättning

i objektet

sig till

tiden

efter

be-

även om leasegivaren
till någon annan.
betalningarna

Detta gäller
till

i tillämpliga

säljer detta utom

delar

också när den

konkurs.

jämställs att en tredje man som innebeöver detta. Särskilda
om ett förfogande
1936:88
finns
i
lagen
underrättelse
panthavares
om
om
av lös egendom som innehaves av tredje man.

besittningsövergâng
underrättas

30 § Avtalsvillkor

som strider

utan verkan.

Denna

betalningar

tillgodoräknas

och hänför

i 27 § gäller

28 § Bestämmelserna
som har panträtt

rätten

behövs

panthavaren

lag träder

i kraft

den

mot bestämmelserna

i 23

-

29 §§ är
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till

Lag om ändring
1992:830
Härigenom
skall

införas

Nuvarande

i konsumentkreditla-gen

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

lydelse

Föreslagen

lydelse

3 a §
Lagens

regler

med förbehåll

kreditköp

átertagande-

om
med de avvikelser

tillämpas,

rätt

för

även på jisom anges i 3 b
nansiell leasing som en näringsidkare
i sin yrkesmässiga
verksamhet

för

erbjuder

en konsument
i huvudsak
enskilda

dennes

bruk.
Med finansiell
leasing
transaktion
lag en

denna

näringsidkaren

ren ingår

eller

övertar

leasingavtalet

med

avses i
i vilken

leasegivaett avtal
konsumen-

ten leasetagaren
om upplåtelse
av en vara till nyttjande mot be-

talning

leasingavgift,

2. leasegivaren

förvärvar

ett avtal leveransvaran
med
avtalet
en tredje part levetill
rantören
eller
som känner

enligt

har ingått

leasingavtalet,

de belopp
skall

betala

eller

är
garanterar
hela
att täcka
den huvudsakliga
delen av

beräknade
eller

och

som leasetagaren

för

varans anskaffningskostnad.
Leverantörens
skyldigheter

enligt

leveransavtalet

leasetagaren
ren

varit

part

gäller

mot

som om leasetagai detta

avtal

och
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varan hade
denne.

överlåtits

direkt

till

3 b §
Vid

leasing

finansiell

avvikande

regler

gäller

i följande

av-

seenden:
vad 6 § första

Utöver
et kräver

skall

styck-

information

läm-

nas om summan av alla leasingoch andra belopp som
avgifter

leasetagaren
eller

är skyldig

garanterar.

skall

även

att betala

Leasegivaren

informera om att inte

någon del av leasingavgiften
får
dras av vid beskattningen.
Samtliga

belopp

och

priser

skall

anges inklusive mervärdesskatt.
I stället för II och 13 §§
7
9 §§ lagen 0000:
tilllämpas
000 om finansiell leasing.
Vid tillämpning
av 16 och
17

anses
och

säljaren

leverantören

som

leasegivaren

som

kreditgivaren.
Leasetagaren
avtalet

avräkning

tidigast
år.

Vid

månads

Denna

lag träder

i kraft

den

får

säga upp
varan till
27 och 28 §§

och återlämna

enligt
när avtalet

har löpt i ett

uppsägningen

uppsägningstid.

gäller

en
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till

Förslag
Lag

Härigenom
Artiklarna
nationell

föreskrivs

leasing

följande.

den 28 maj 1988 angående interl
14 i konventionen
finansiell
lydelse gälla som
leasing skall i originaltexternas

lag här i landet.

Originaltexterna
engelska

Konventionens
med
sammans
denna lag.

Denna

finansiell

internationell

om

en svensk

lag träder

i kraft

och

skall ha samma giltighet.
franska
originaltexter

översättning

den

intagna

som

finns

en bilaga

tilltill
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4.

Förslag

Lag

till

godtrosförvärv

Nuvarande

av

föreskrivs

Härigenom
av lösöre

i lagen

ändring

om

skall

ha följande

1986:796

lösöre
att 7 § lagen 1986:796
rubrik och lydelse.

lydelse

Godtrosförvärv

om

Föreslagen

om godtrosförvärv

lydelse

Godtrosförvärv

av panträtt

av panträtt

och leasingrätt
7 §
Vad

som sägs i denna lag om
äganderätt
godtrosförvärv
av
också

gäller

godtrosförvärv

av

panträtt.

Vad som sägs i denna lag om
godtrosförvärv
äganderätt
av
gäller också godtrosförvärv
av
avtal

Har

och av leasingrätt
enligt
leasing.
finansiell
om

panträtt

någon

gjort ett godtrosförvärv
lösa till sig egendomen

någon annan
svara mot värdet

i lösöre och vill
av panträtt
4
skall
enligt
lösenbeloppet

för vilken egendomen
av den fordran
dock högst egendomens
värde i den allmänna handeln.

Denna

lag träder

i kraft

den

är pantsatt,
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Förslag till
Lag om ändring
lösören,

med

i lagen

1845:50

köparen

som

1

s.

låter

handel

om

vård

i säljarens

kvarbliva
om handel

i fråga om lagen 1845:50
s. l
vård
kvarbliva
låter
i
säljarens
köparen
som
skall upphöra att gälla,
dels att 3 och 3 a
skall ha följande lydelse.
dels att
2 och 4
föreskrivs

Härigenom

med lösören,

Nuvarande

lydelse

Föreslagen

lydelse

l§
Vill

den,

som
och tillåter,

lösören

tillhandlat

han

och i
rens skuld
dennes konkurs från

avskiljas,

gångar

skall

sig
för

utmätning

fredas från

sig

att desamma
vård kvarbliva,
att

i säljarens
vad

tillhandlat

sälja-

händelse
boets

av
till-

skrift-

upprätte

om köpet medförå de köpta persedlarna

lig avhandling
teckning
och

Han

underskrift.

vittnens

i
en vecka därefter
där
inom
den ort,
ortstidning
säljaren bor, låta införa kungörskall

inom

Vill

en köpare av lösöre
kvar
hos säljaren

lämnas

att
mot säljarens
måste han upprätta

skall

köpet

som

gälla

borgenärer,

skrivs
som
I handlingen

köpehandling
en
under av parterna.

skall anges det lösöre som köpet
avser, dagen för köpet och köpeskall inom
skillingen.
Köparen
låta

köpet

en vecka från
en kungörelse

införa

säljaren

i
om handlingen
där
inom
den ort
Kunhar sitt hemvist.

görelsen

skall

ortstidning

innehålla

de uppskall
handlingen

med uppelse om avhandlingen
och
köparens
säljarens
om

gifter

gift

innehålla.

namn och yrken, dagen då köpei blivit
uppgjord
avhandlingen

lingen,

belopp. Avsamt köpeskillingens
bevis om att
jämte
handlingen
införts
i ortstidning
kungörelsen

inom en månad från dagen för
lämnas in till tingskungörelsen

skall
den

dels

dag

uppvisas

inom

åtta

dagar

då kungörelsen

i det

finns,

och

skedde

kronofogdemyndig-

för

heten

från

län
i

där

egendomen

bestyrkt

Senaste lydelse 1988:386.

avskrzft

som

görelsen

rätten
finns
tokoll.

skall

Slutligen
jämte

bevis

införts

i den ort

för

att

tas

hand-

om att kuni ortstidning,

där

egendomen

in

i dess pro-
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tillställas

myndigheten,

dels

en månad från samma dag
företes inför tingsrätten i den ort
där egendomen finns till intaganinom

de i dess protokoll.
Denna

lag gäller

inte registre-

rat skepp och skeppsbygge.

2§
förteckning

för

Tingsrätten

Tingsrätten
över uppvisade

över uppvisade och inprotokollerade köpeavhandlingar.

för

förteckning

och inprotokolle-

rade köpehandlingar.

4§2
Utan

hinder

därav,

med

att
köpeavhandling
om lös egendom
blivit så förfaret,
som här ovan
sagt är,

digheterna

äge rätten
pröva

efter omstänavhandlingens

giltighet.

Denna

lag träder

i kraft

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

den

Utan

handling

hinder
har

av att en köpebehandlats
enligt

bestämmelserna
rätten

giltig.

pröva

i denna
om

lag, får

handlingen

är
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till
i lagen

ändring

om

1984:649

om

företagshypotek
Härigenom

att 2 kap. 4 § lagen
ha följande lydelse.

föreskrivs
skall

tagshypotek

Föreslagen

lydelse

Nuvarande

1984:649

om

före-

lydelse

2 kap.
4 §
Bestämmelserna

också om den intecknade verksamtill
övergår
omfattas
av företagshypotek

i 3 § tillämpas

egendom som
tillgångar
annan genom skifte av handelsbolags
anledning
näringsidkarens
någon
än
bodelning
annan
av
Utan hinder
av att en köpeheten

och

någon

försäljning
av
om
tillhör
näringsidkaren
som
enligt bestämmelhar behandlats

handling
lösöre

s. 1 om
serna i lagen 0845:50
handel med lösören,
som köpakvarblivård
låter
i
säljarens
ren
egenva, omfattas den sålda
domen av hypotek på grund av
en företagsinteckning
sökts senast trettio
det

inför

att

handlingen

som har
dagar efter
företeddes

rätten.

Denna

lag träder

i kraft

den

eller
död.

genom
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1

Inledning

1.1

Det

I

återstående

delbetänkandet

1991:81

lease

förslaget

För

av fast
sale and

på angivna
till

Sale

civilrättsliga,
och

egendom,

and

lease

back"

lade

SOU

redovisningsmässiga,

kommunalrättsliga
främst

lease back

områden.

all slags finansiell

Som bakgrund

egendom

utredningen

kreditpolitiska

leasing

back.

förslag

"Fastighetsleasing.

behandlade

skatterättsliga,
finansiell

utredningsuppdraget

frågor

vid

i form

av s.k. sale and
också fram
utredningen

I den kreditpolitiska

delen

omfattade

fastighetsleasing.

den del av uppdraget som gäller leasing
1988:15
inledning:
anges i utredningsdirektivens

av lös

"Det engelska ordet leasing kan översättas med uthyrning
eller förNär det gäller traditionella
hyrning.
hyresavtal
rörande lösa saker
används ibland beteckningen
operationell
leasing. Från operationell
leasing är att skilja finansiell
leasing, som till sin funktion
närmast
är en kreditgivning.
Utmärkande
för finansiell
leasing är att en leverantör
av en vara
och dennes kund kommer överens om att vända sig till en finansiär
för ett avtal om leasing. Finansiären
köper sedan varan av leverantören och hyr ut den till kunden. Hyrestiden
bestäms normalt så att
den motsvarar
ekonomiska
utrustningens
livslängd,
vanligen 3
7
år. Summan
skall
då
Finansiären
erläggs
av de avgifter
som
ge
ersättning för det pris som han betalat för varan samt för räntekostnader, andra kostnader och vinst. Finansiären
tar inte något ansvar
för objektet under hyrestiden.
Kunden är skyldig att betala avgifterna även om objektet förstörs och kan få ersättning för fel på objekbetalar.
Konstruktionen
kännetecknas
tet bara om leverantören
av
äganderätt till objektet huvudsakligen
syftar till att
att ñnansiärens
utgöra säkerhet för fordringarna
på avgifter.
Finansiell
leasing introducerades
i början av 1950-talet
i USA
och fick snabbt internationell
Finansiell
spridning.
leasing är i dag
etablerad
i stora delar av världen
och expanderar
starkt. På den
svenska marknaden
började leasing användas i början av 1960-talet.
Efter en förhållandevis
fram till âr 1975 har
långsam utveckling
ökat kraftigt.
I dag finansieras
volymerna
uppskattningsvis
15
20 % av näringslivets
i maskiner
och andra inveninvesteringar
tarier genom leasing. Under år 1987 tecknades nya kontrakt
om
finansiell
leasing av lös egendom till ett värde av ca 18 miljarder
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objekt
uthyrda
värdet
Det bokförda
av finansbolagens
kronor.
år
till
24
miljarder
vid
utgången av samma
uppgick
ca
i Sverige kan ses mot
Framväxten
av leasing i finansieringssyfte
under
självñnansieringsförmåga
låga
näringslivets
bakgrund
av
1980-talet.
För
och
början
1970-talet
delen
en
av
av
senare
i jämvissa fördelar
leasing medföra
kan finansiell
näringsidkare
och
finansiering
Han får full
med annan finansiering.
förelse
säkerhet
Normalt
krävs
utöver
ingen
lärrmas orört.
rörelsekapitalet
kreditmöjligheter
varför
näringsidkarens
den hyrda egendomen,
eller
egendomen
den förhyrda
Varken
försämras.
inte nämnvärt
balansräkpåverkar
avgifter
skyldigheten
att betala återstående
kronor.

n1ngen."
Direktivens
av finansiell

fortsätter med en närmare beskrivning
bakgrundsteckning
leasing av lös egendom i ett rättsligt perspektiv:

hyra av hus eller delar av hus gäller reglerna i jordai 13 kap.
bestämmelserna
Bortsett från de kortfattade
balken JB.
med
lagstiftning
inte någon särskild
handelsbalken
finns däremot
avtalsrättsliga
på hyra av lösa saker. Enligt allmänna
inriktning
och urgäller dock att uthyraren
principer
svarar för dröjsmål
Han står också risken för att objektet
fel i objektet.
sprungligt
har
skadas eller förstörs,
om inte annat har avtalats eller förlusten
hyrestagarens sida.
vållats av någon
leasing sätts dessa allmänna principer som
Vid avtal om finansiell
Vad som i det följande redoregel ur spel genom avtalsvillkoren.
i de avtalsvid leasing bygger på villkoren
visas om reglerna
"Beträffande

formulär
som brukar användas.
leasing som
vid finansiell
Som angetts ovan avser avtalstiden
Vid
ekonomiska
livslängd.
objektets
delen
regel hela eller större
av
slut har kunden ofta rätt att förlänga avtalsförhållandet.
avtalstidens
12 av
utgår då med ett lägre belopp, som ofta motsvarar
Avgift
avgiften under den första perioden. Avtalet kan också innehålla en
Avstår han
optionsklausul
som ger kunden rätt att köpa objektet.
upphör
avtalet eller att köpa objektet,
från sin rätt att förlänga
till finansiären.
och objektet skall överlämnas
nyttjanderätten
till
äganderätten
överlåts
visserligen
"sale-and-lease-back"
Vid
den
och
nyttjar
finansiären,
som
men säljaren behåller egendomen
den in under lagen
faller
Om överlåtelsen
förut.
avser lösöre,
1845:5O s. l om handel med lösören, som köparen låter i säljaFör att ett köp av lösöre
lösöreköpslagen.
rens vård kvarbliva
när egendomen inte har
skall bli gällande mot säljarens borgenärer,
krävs enligt lösöreköpslagen
till köparen,
överlämnats
att avtalet

publicitet
m.m. Lösöreköpslagen
genom annonsering
dvs.
omsättningsköp
såväl
gälla
som s.k. säkerhetsköp,
rena
anses
köp där säljaren skall ha rätt att behålla objektet om han fullgör
Såvitt angår rättsförhållandet
parterprestationen betalar "hyran".
bedöma
säkerhetsköp
torde
emellan
ett
pantatt
ett
som
vara
na
underkastas
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gjorts vid en
har motsvarande bedömning
Skattemässigt
avtal.
RA 1956:5.
överlåtelse
enligt lösöreköpslagen
Vid finansiell
leasing tar ñnansiären,
sagts, inte
som tidigare
I praktiken
är kunden i den delen hännågot ansvar för objektet.
Enligt de formulär
visad till leverantören.
som används föreligger
mellan dem; det är
finansiären
dock inte något avtalsförhållande
brukar
Detta
problem
leverantören.
objektet
har
köpt
man
av
som
skall ge kunden fullmakt
lösa genom att föreskriva
att finansiären
eller genom att ñnansiären
honom mot leverantören
att företräda
krav mot leverantören.
sin rätt att framställa
till kunden överlåter
sida har också hävdats att kunden kan framFrån finansbolagens
kvasikontraktsrättslig
grund.
ställa anspråk
och hans kund är i princip ouppsägbart
Avtalet mellan ñnansiären
säga
från kundens sida. Däremot har finansiären
rätt att omedelbart
på obestånd
om kunden kommer
upp avtalet och återta objektet,
bestämmelser.
Vid förtida
uppsägning
avtalets
eller åsidosätter
avtalen
påföljder
inträder
enligt
mot kunden
av förverkandeSchabloniserade
skadeåtertas av finansiären.
karaktär.
Objektet
det
fulla
kunden
skall
erlägga
stånd utgår efter sådana principer
att
skall utgöra tre
värdet av objektet.
En variant är att skadeståndet
för extra kostavgifter
plus ersättning
fjärdedelar
av resterande
bedömts
sistnämnda
har
slag
nader. En bestämmelse
som oskäav
skadeståndet
till en
ned
lig av Finlands högsta domstol,
satte
som
tredjedel av resterande avgifter plus ersättning för kostnader Nor1986 s. 444.
disk Domssarnling
Både när avtalet upphör i förtid och när det upphör vid avtalstidens slut skall avräkning mellan parterna äga rum. AvräkningsförIbland
lämnas frågan
reglerat i avtalen.
farandet
är ofta oklart

oreglerad.
till lös sak är
sakrättslig
fråga är om nyttjanderätt
En viktig
är visserligen
skyddad mot tredje man. Huvudregeln
att något
har ifrågasätts
sådant skydd inte finns, men i doktrinen
om den
jfr NJA 1905 s. 329 och 1917 A
regeln gäller i alla sammanhang
med hänvisningar.
Håstad, Sakrätt 3 s. 322
429 samt Torgny
Däremot är det klart att en uthyrare normalt är skyddad mot hyresskall respekteras vid
tagarens borgenärer
genom att äganderätten
och konkurs."
utmätning

Utredningsuppdraget
direktiven

på följande

såvitt

gäller

leasing

av

lös

egendom

anger

sätt.

"Utredarens
huvuduppgift
när det gäller leasing av lös egendom
Utredaren
bör dock kunna beleasing.
blir att utreda finansiell
första
hand skall lagstiftI
leasing.
handla även andra former
av
på utinriktas
på leasing av lös sak. Det ankommer
ningsarbetet
även beredaren att överväga om det finns behov av lagstiftning
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finansiell
leasing av lös egendom i övrigt, t.ex. byggnad
annans mark.
i
på villkoren
Leasing i Sverige bygger i dag i stor utsträckning
har
utarbetats
används.
Formulären
de avtalsformulär
av
som
i första hand
vilket har medfört att villkoren
finansieringsföretagen,
hårda mot
Ofta är villkoren
mycket
tillvaratar
deras intressen.
kunderna.
En viktig uppgift för utredaren
är därför att undersöka
skydd skall kunna ökas. Det bör övervägas i vilken
hur kundernas
det behövs tvingande regler för att uppnå ett tillfredsutsträckning
ställning
ställande skydd för kunden när denne intar en underlägsen
Särskilt
i konsumentförhållanden
till sin motpart.
i förhållande
framstår behovet av skyddsregler
som påtagligt.
bör övervägas bl.a. vad som bör gälla om
I det sammanhanget
inte kan
kundens betalningsskyldighet
när han av olika orsaker
beträffande
ñnansiärens
skall
gälla
och
vad
använda objektet
som
rätt att säga upp avtalet samt den avräkning
som då skall ske.
Utredaren
bör undersöka om det finns behov av bestämmelser
som
vid försumhindrar att kunden drabbas av alltför stränga påföljder
melse att fullgöra de skyldigheter
som avtalet ålägger honom. Det
ha
kunden
skall
bör övervägas
rätt att säga upp avtalet vid
om
och vad som i så fall skall gälla beträffande
ändrade förhållanden
Utredaren
bör också överväga
med finansiären.
avräkningen
om

träffande

skall ha en rätt att lösa till sig objektet.
i dag betecknas som ägare till det uthyrda
Aven om finansiären
har
leasing egentligen
måste det beaktas att finansiell
objektet,
Olikheterna
tillkommit
mot vanliga hyresavtal
som en kreditform.
har inte den befattning
med det uthyrda objekär stora. Finansiären
Normalt
har.
har han inte ens
typiskt
uthyrare
sett
tet som en
för
objektet uteslutande
deltagit i valet av objekt, och han förvärvar
kan
finansiären
ifrågasättas
det.
Det
hyra
kunna
ut
att
om
genomgående bör få åberopa att han är ägare till objektet när han har
få
skydd, och samtidigt
fördel av det t.ex. för att få sakrättsligt
åberopa att han blott är finansiär
när det gäller sådana rättsverkVid leasing
ningar av ägarskapet som är till nackdel för honom.
i motsats till t.ex. en bank som lånar ut pengar
ingår finansiären
avtal med leverantören.
Detta bör beaktas vid
till en köpare
- ett
utformningen
av en lagstiftning
om leasing.
i
finansiell
vissa gränsdragningsproblem
leasing
uppstår
Vid
Utredaren
bör beförhållande
till avbetalningsköp
och kreditköp.
lysa dessa frågor och därvid också ta ställning till de olika former

kunden i vissa situationer

som kan förekomma.
av optionsklausuler
fråga som bör behandlas av utredaren
En viktig
är om det bör
till lös sak. Många
finnas ett sakrättsligt
skydd för nyttjanderätt
långtidshyra
skäl talar för att åtminstone
av lös sak bör åtnjuta
värde som kan
sakrättsligt
skydd, bl.a. det betydande ekonomiska
bestånd.
Utredaren
bör också
med hyresavtalets
vara förbundet
skydd för den optionsrätt
frågan om sakrättsligt
överväga
som
kan ha.
hyrestagaren
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bör vidare belysa hur parternas ställning påverkas av
Utredaren
bl.a. frågan vilken rätt
Utredaren
bör
in
enderas insolvens.
frånträda
kan
ha
avtalet eller,
eller
dennes
konkursbo
att
part
en
omvänt, att tvinga fram en fortsättning
av avtalsförhållandet.
vid finansiell
leasing bör ingående belysas.
Trepartsförhâllandet
Till de viktigare
frågorna hör kundens svårigheter att göra gällande
han kan ha
grund av dröjsmål med leverans av
de invändningar
objektet eller fel i objektet.
också frågan i vilken utsträckaktualiserar
Trepartsförhâllandet
ning parterna kan ändra avtalen och om ändringar i leveransavtalet
mellan leverantör
och
bör kunna ske genom en överenskommelse
kund.
leasing och utfornmingen
Expansionen
av transakav finansiell
regeltionerna
har till viss del sin grund i det skatterättsliga
och analyUtredaren
bör uppmärksamma
systemets uppbyggnad.
parternas agerande styrs av syftet att få
sera i vilken utsträckning
eller att otillbörligt
utnyttja olika regler
fördelar vid beskattningen
och olika möjligområdet.
Behovet av åtgärder bör klargöras,
bör belysas. Utheter att komma till rätta med missförhållanden
redaren bör också mer allmänt belysa de redovisningsprinciper
som

tillämpas vid leasing och överväga om dessa behöver ändras. Det
med de förslag till reglering
står utredaren
fritt att komma
som
analysen kan ge upphov till."

utredare

och särskilda
Dir.

inriktning

haft att beakta de allmänna direktiven
till
angående dels utredningsförslagens

har härutöver

Utredningen
kommittéer

1984:5,

dels beaktande

verksamheten

Dir.

1988:43,

dels

konsekvenser

Dir.

1992:50

och

och särskilda

kommittéer
Dir.

dels
om

till

tilläggsdirektiv

företagens

vissa

uppgiftslärrmande

1994:73.

1.2
Arbetet

Utredningens

arbete

med slutbetänkandet

inleddes

Samråd
Ju

utredare

i utredningsav EG-aspekter
redovisning
regionalpolitiska
av

har skett

1991:07

och

i november

med Redovisningsrådet,

Utredningen

1991.

Redovisningskommittén

konsumenträttsliga

om

frågor

Ju

1993:10.

Utredningen

har

svenska

genom
i
ambassaderna

Belgien,

Portugal

och

Utrikesdepartementets
Frankrike,

Tyskland,

Japan

sänt

ut

frågeformulär

rättsavdelning
England,

angående

till
USA,
den

leasing i angivna länder se
av finansiell
bilaga 1. En del av de inkomna svaren har kunnat läggas till grund
för utländsk rätt i slutbetänkandets
kapitel
för redogörelserna
civilrättsliga

regleringen
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har under

Utredningen

yttrande

över

dels

arbetet

med slutbetänkandet

Justitiekanslerns

avgett

remiss-

angående

1991-12-06

förslag

grundat på särskild
rätt i förverkad
av ersättningsanspråk
remiss
1992-05-06
egendom, dels Finansdepartementets
av Sveriges
behandIndustriförbunds
framställning
angående den skattemässiga

prövning

lingen
Efter

av leasing.
beslut av Regeringen

de material

Riksskatteverkets
remissvar
inkomna
hemställan
rådet skall

har till

överlämnats

utredningen

följan-

och framställningar.
RSV

rapport

1985:8

Rapport

Leasing

och

från RSV med
rapporten
samt skrivelse
vidtas
för
utvecklingen
leasingomåtgärder
att
att
om
med beskattningsintressena.
ske också i överensstämmelse
över

i
från Informationsoch Konsumentförvaltningen
Framställning
Stockholm
angående uppkomna problem i samband med finansiella

leasingavtal

anförs att en regleoch att särskild
hänsyn i
konsumenterna.

I framställningen

med konsumenter.

är önskvärd

ring av privatleasingormádet
detta sammanhang måste tas till

från Konsumentverket
KV
angående konsumentFramställning
problem i samband med leasing. KV anför att det finns ett angeläget
inom privatleasingområdet,
konsumentskydd
behov
att
av bättre
skulle kunna uppnås antingen genom ändringar i konsuförbättringar
betraktas
att vissa leasingavtal
som
särskild
uthyrning
lag
om
av vara till
genom en
reform
situationen
sådan
bör genomkonsumenter
är
att en
samt att
föras skyndsamt.

mentkreditlagen

kreditköp

med

Framställning
s.k.

särskild
ter.

av

innebörd

eller

hyrköp

från

KV

angående

där det framhålls,

lag med bestämmelser

konsumentproblem
att det finns

om uthyrning

skäl

av varor

i samband
att införa en
till konsumen-
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Finansiell

2

leasing

-

och

begrepp

avtalsformer

Det

översikt

Inledande

2.1

kan

leasing

ordet

engelska

översättas

med

eller

uthyrning

på ett avtal
När termen leasing används som beteckning
och
utomlands
dock
i
Sverige
till
sak
lös
nyttjanderätt
som
avses
om
mening. Oftast
i traditionell
saklega
regel något annat än uthyrning
för finansiell leasing, som
används leasing som en kortare beteckning
anskaffning
vid främst näringsidkares
är en form av finansiering
av

förhyrning.

verksamheten.

för

hyresavtal

avseende lös egendom,

fram

användas

brukar

leasing,
till

den närmare

samlingsbeteckning

Som

egendom

vilka

operationell

gränsdragningen

inte kan hänföras

leasing.

på

Jag återkommer
finansiell

mellan

sådana

till finansiell

längre

leasing

och

andra avtal.
Med

leasing

annat anges.
domstolarna

leasing om inget
endast finansiell
avses i betänkandet
i
inarbetat
på marknaden,
I enlighet med vad som är
och i
1988 s. 230
i NJA
se t.ex. HD:s språkbruk

litteratur,

juridisk

benämns

parterna
definition

leasetagaren

och leasegivaren.

leasing i svensk
av finansiell
I lagen 1992: 1610 om kreditmarknadsbolag
lagstiftning.
anges dock
i 1 kap. 1 § att såsom finansieringsverksamhet
avses bl.a. näringsDet

finns

ingen

allmän

som har till ändamål

verksamhet

att medverka

till

finansiering

genom

leasing,
att upplåta lös egendom till nyttjande. Härmed avses finansiell
för
detta.
klart
uttryck
även om lagen som sådan inte ger något
leasing har gjorts i olika
och avgränsningar
Definitioner
av finansiell
länder

i skilda

sammanhang,

såsom civilrättsligt,

redovisningsmässigt

jfr utländsk rätt i kap. 8 nedan.
av avtalstypen
och
är inte enhetliga utan har styrts av sammanhanget
I
syften som aktuella regler varit avsedda att realisera.

och vid beskattning
Definitionerna
de särskilda

Sverige

av finansiell
förening,
Finansbolagens
av
f.
Finansieringsbolag,
s. 57

har följande

talet formulerades
1977:97,

beskrivning

leasing,

vilken

ofta citerats.

på 70Se SOU

näringsidkare
"Finansiell
leasing är en tjänst som tillhandahålles
innebär
leasingbolaget
Tjänsten
särskilda
leasingbolag.
att
genom
-

60
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anvisad av leasingkunden.
Utrustningen
inköper utrustning
ägs av
medan nyttj anderätten genom ett leasingavtal upplåtes
leasingbolaget,
under
leasingperiod
till
basperioden
leasingkunden
en första
ekonomiska
vanligen
livslängd,
anpassad bl.a. till utrustningens
från
ouppsägbart
mellan
3
7 år. Leasingavtalet
är i princip
sida och kan inte heller uppsägas av leasingbolaget
leasingkundens
sina skyldigheter
avtalet.
enligt
så länge leasingkunden
fullgör
under
leasingkunden
de
leasingavgifter
erlägger
Summan
av
adminibasperioden ger leasingbolaget ersättning för räntekostnader,
stration, risk och vinst samt medger avskrivning
av hela eller största
På leasingavgiften
delen av leasingobjektets
anskaffningskostnad.
Vid basperiodens slut äger leasingkunden
rätt
utgår mervärdeskatt.
varvid
leasingavgift
utgår med belopp
leasingavtalet,
att förlänga
ingående.
redan vid leasingavtalets
Denna avgift
som fastställs
Avstår
under
basperioden.
leasingavgiften
1/12
motsvarar
av
från sin rätt att förlänga avtalet upphör nyttj anderätten
leasingkunden
skall återlämnas till leasingbolaget."
och leasingobjektet
finansiell
leasing från andra typer av nyttjandesom särskiljer
rättsavtal är alltså främst att leasegivaren som finansiär gör det möjligt
eller särskild
insatskapital
för leasetagaren att i princip utan krav
säkerhet anskaffa och nyttja viss utvald egendom mot en ersättning
Det

för egensom täcker hela eller större delen av anskaffningskostnaden
domen. Den finansiella
tjänst som leasegivaren erbjuder förutsätter
att
under så lång tid att leasegivaren
kan
eller att avtalet innedel av anskaffningskostnaden,
villkor
leasegivaren
som på annat sätt garanterar
får
säkerhet i egendomen
täckning, och att leasegivaren
är ouppsägbart

leasingavtalet

av angiven
ekonomiska

skriva
håller

motsvarande

I ouppsägbarheten
ligger att leasetagarens
genom äganderättsförvärvet.
är strikt och i princip oberoende av det faktiska
och riskfördelning
ligger
nyttjandet
av objektet. I fråga om funktion

betalningsskyldighet
den

finansiella

för finansiell

Typiskt

och vederlaget

moment.
leverantör

Det är normalt

den blivande

leasetagaren

och som med leverantören
villkoren
i det köpeavtal
godkänner,

ären/leasegivaren
ren.
varefter

med kredit-

i dess rena form är att leasegivarens
innehåller endast finansiella
leasingavgiften

och objekt

åtminstone

mot säkerhet,
och säkerhetsvillkor.

kreditgivning

leasing

prestation

Ofta

nära

kan jämföras

leasingvillkoren

varvid

därför

leasingen

förvärvar

påtecknar
det sänds till

som själv väljer
förhandlar
om, eller
enligt vilket finansi-

för att leasa ut det till leasetagahos leverantören,
leasingkontraktet

objektet

leasetagaren

finansiären/leasegivaren

för kreditprövning

och

inte på sig underhâllsoch
tar normalt
och friskriver
sig från ansvar för fel och dröjsmål.
serviceförpliktelser
står risken och ansvaret för objektet och svarar för dess
Leasetagaren
till objektet får leasetagaren, med
hänförliga
kostnader.
Invändningar

godkännande.

Leasegivaren

Begrepp
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och avtalsformer

stöd av särskild utfästelse eller leasegivarens rättigheter
som köpare,
rikta mot leverantören.
leasing avser indirekt leasing, vilken
Vad som nu sagts om finansiell
i första hand bedrivs av finansbolag
som i ägarhänseende är fristående
Den indirekta

från leverantörsföretagen.
från transaktionens

och

till

leverantören

kännetecken

mellan

trepartsförhållandet
där leverantören

är det

och finans-

och
men inte leasetagaren
med varandra. Objektet levereras

leasetagaren

står i avtalsförhållande

leverantören
från

och leasetagare,

finansbolaget

bolaget,

uppkommande

början

leverantör

finansbolag,

leasingens

leasetagaren

utan

leasegivaren

att

någon

tar

med det.

befattning
Direkt

leverantören

av att leasingavtal
och leasetagaren,

kännetecknas

leasing

objektet

av
under

träffas

direkt

varvid

mellan

leverantören

kommer
att inneha även rollen
ett ögonblick
För att man vid direkt leasing i någon reell mening

åtminstone

leasegivare.

som
skall

leasing, kan krävas att leverantörenlleasegivakunna tala om finansiell
transaktionen
överlåter eller pantsätter nedan endast
led
i
ren som ett
varefter
överlåter
sina rättigheter
som leasegivare till en finansiär,
enbart rollen
som leasegivare och leverantören
motsvarande
leasing. Först
sätt som vid indirekt

sig rollen

denne ikläder
som

leverantör

sker vid direkt leasing den klara uppen sådan överlåtelse
av ägandet och nyttjandet på flera parter samt den finansiering

genom
delning

och som gett
som finansieringsform
för utredde
rättsliga
grunden
problem
är
av
som
föreligger torde
Först när nu angivna omständigheter

som är karakteristisk
upphov till flertalet

ningens
därtill

uppdrag.
finnas

mellan

transaktion

En

av det sagda kommer
endast när fråga är om en
där leasingavtalet
ingås som ett led i en finansiering
av
kallas här
En sådan transaktion
anskaffning
av objektet.
Mot

i detta betänkande

bakgrund

att beröras

trepartsleasing.
distinktion

och kundorienterad

det är leverantören
genom
initierar

som
samarbetsavtal

köpsplikt

mellan

ibland

görs

säljorienterad
avtalet

att tala om leasing som en särskild
skild från det traditionella
hyresavtalet

anledning
punkter

och hyresman.

uthyrare
leasing

brukarens
direkt

tillräcklig

på väsentliga

avtalstyp,
direkt

för leasing

eller

eller

denne garanterar

med

detta
för

leasegivaren

inte

Samarbetet

anger om
leasingsom initierar
När det är leverantören

mot bakgrund
av ett
kan även omfatta återibland

förenad

med att

visst pris.

avses leasingavtal
som leasetagaren

av de leasingavgifter
inte anpassas till
leasingtiden

sällan

leverantören,

eller

Begreppsparet

leasetagaren

med finansiären.

finansiären.

återköpsrätt

Med restvärdeleasing

leasing.

kunden

att ta kontakt
affären
sker

leverantörsorienterad

objektets

där avtalstiden
är skyldig
ekonomiska

och summan
att betala under
livslängd och ett
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beaktansvärt

oavskrivet

avtalstidens

slut. Särskilt

restvärde

beräknas

objektet

vid fordonsleasing

föreligga

vid

är detta vanligt,

men även
som flygplan

egendom
av mycket dyr och värdebeständig
och skepp. Dessa avtal betraktas här som finansiella
leasingavtal
om
leasetagaren i en eller annan form garanterar att leasegivaren erhåller
vid leasing

det i förväg

restvärdet.

kalkylerade

eller privatleasing

är avtal om finansiell
för dennes
konsument

Konsument-

näringsidkare

erbjuder
en
av konsumentleasingen

Huvuddelen

har utgjorts

leasing som en
enskilda
bruk.

av restvärdeleasing

av

bilar.
sale and

För

delbetänkandet

lease back
SOU

kan hänvisas

slb

1991:81

och till

till

i

beskrivningarna

utredningsdirektiven

se kap.

Slb av lös egendom förekommer
med lösöre med utnyttjande
eller
med
lösöreköplagens
regler
objektet
upplagt hos tredje man
av
även med
om överlåtelsen,
men i viss utsträckning
som underrättas
En slb
flygplan,
fartyg och annan slags lös egendom.
byggnader,
1 ovan.

som varit vanlig vid bl.a. internationell
leasetagaren köper
att den blivande
och före full betalning överlåter sin rätt enligt

transaktionstyp,

näraliggande

börjar

flygplansleasing,

med

av leverantören
köpeavtalet till den blivande

objektet
avtal

sluts mellan

varefter

leasegivaren,

finansiellt

leasing-

och leasetagaren.

leasegivaren

hade särskilt stor omfattning
partnerleasing
i
främst
1980-talet,
skatteskäl.
investoraffár
En
Sverige
av
av
ibland med redan
går till så att ett ñnansbolag överlåter leasingobjekt,
till en investor ofta ett industriföretag
i behov
ingångna leasingavtal,

Investorleasing

eller

i slutet

förhållande

till

leasingobjekt
investorns

leasa tillbaka

återlämnas

överlåtna
även

till investorn

framöver
får

modellen
medan

skall

normalt

kreditrisken

fordringar
vestorns

sakrättsligt

denuntieras

betalas

till

ñnansbolaget.

för

fungera

leasetagarna

som
och

om att objekten

är

att leasingavgiftema
I den andra investor-

för egendomen,
en engångsersättning
för
i den
köpeskillingsfordran
leasingstocken

ofta löpande avräknas

I den
inte

mellan

2

i

ñnansbolaget

ringar.
pantsätts

eller

och, i den första modellen,

finansbolagets

förra modellen

leasingförhållande
underrättas

sedan

stå som part
leasingavgifter,

att uppbära
eventuella
lösensummor

och

med redovisningsskyldighet

ren förmedlare
av ett
investorn.
Leasetagama

kan

ñnansbolaget

egendomen,

och fortsätta

leasetagarna
som

räkning

överlåtande

Det

av avskrivningsunderlag.
omedelbart
antingen l

andra
sällan

mot investorns redovisningsfordförsta modellen
står investorn
men
Överlåtna rättigheter och objekt
på leasingavtalen.
inte

till

på investorn,
konkurs

skydd.

den

finansbolaget
bl.a.

på grund

sådana
av

som

säkerhet

för

som kan uppkomma
förmodade
leasingavtals

bolagets
vid
brist

in-

I

leasingsarnrnanhang

internationella

leasing",

och avtalsformer
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talar

som ligger
kännetecknas

Hävstångsleasing
nära de nyss nämnda investoraffärerna.
finns bakom leasegivaren,
av att en eller flera finansiärer
lånar till

större

delen av leasingobjektets
förvaltningsbolag,
som

ofta ett
finansiärerna
till dessa pantsätter

här

erläggs

Leasingavgifterna
bundit
och,

"leveraged

man om
transaktioner

beträffande

dvs. hävstángsleasing,

som av dessa
Leasegivaren
är

inköpspris.
till

säkerhet

leasingkontraktet

för

lånet

från

och leasingobjektet.

i regel direkt

till ñnansiärerna,
som kan ha
och ränta endast ur leasingavgifterna
sig att få arnorteringar
i objektet. Överskott
i sista hand, via panträtten
redovisas till
Eftersom

leasegivaren.

för

betalningsansvar

lånet,

fastställs

efter leasetagarens

leasingavgiften

i angivna

leasegivaren

fall

saknar

låneräntan

och

kreditvärdighet.

personligt

därmed

även

Inte sällan krävs då

Transpart ställer sig som garant för leasetagaren.
att en ytterligare
har fått sitt namn av den hävstångseffekt
och skattekredit
aktionstypen
på hela avskrivningsgör avskrivning
som uppstår då leasegivaren
för

objektet trots att han erlagt en endast mindre del av
med eget kapital, samtidigt som leasegivaren
kan göra
I ett leasegivaravdrag för de lâneräntor som betalas till ñnansiärerna.
s.k.
investor
bolag som har flera delägare
"multiple
leveraged
underlaget

köpeskillingen

leasing"

och

som

efter

delägarna
volverar

inte
har

kommanditbolag,

deras

är

skattesubjekt

insatser.

i regel en mängd

i

underskott

bolagets

Internationell

subjekt

Sverige

handels-

och

kunnat

fördelas

till

hävstångsleasing

in-

och dokumenteras

i en omfattande

avtalsmassa.
S.k. depositionsleasing
förekom
insatsleasing
vid
tidigare
eller
Konstruktionen
innebar att leasegivabilleasing till enskild konsument.
från en annan
ett lån till konsumenten/leasetagaren
ren förmedlade
finansiär.
i
motsvarade
bilens
Lånebeloppet,
regel
kontantpris
som
deponerades hos leasegivaren utan skyldighet för
plus mervärdeskatt,
denne att utge ränta. Konsumenten
skulle sedan vid taxeringen kunna
lånet, samtidigt
göra avdrag för den ränta han betalade
som
leasingavgiften
avtal utan deposition.
var lägre än vid motsvarande
Eftersom minskningen
tack vare avdragsrätten,
av leasingavgiften,
var
för lånet, kunde konsumenten
därmed erhålla
större än räntekostnaden
I endom
1982 fastslog
en lägre kostad än vad han annars gjort.
emellertid
inte hade rätt till avdrag
Regeringsrätten
att konsumenten
för räntan på lånet till depositionen.
Den beskrivna
formen
av
försvann kort härefter från marknaden.
depositionsleasing

Kontantleasing

leasingavgiften
Särskilt

vid

skattefördelar

innebär
och,
stora

helt

enkelt

i förekommande
internationella

som möjliggör

att
fall,

betalar

leasetagaren

optionssumman

leasingaffärer

en lägre leasingavgift.

kan

detta

hela

i förskott.
leda

till
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Med

stamad leasing
efter

objektets

anpassas
efter säsongsvariationer.

avses ibland avtal vid vilka
leasetagarens
användning,

leasingavgifterna
kassaflöde

I ett baktungt leasingavtal
är leasetagarens betalningsansvar
avtal råder
I ett framtungt
slutet än i början av avtalstiden.
förhållande.

eller
i

större
motsatt

"cross border-leasing"
avses här
leasegivaren,
normalt
där minst en av de
leasingaffärer,
tre parterna
finns i ett annat land än de övriga och
leasetagaren och leverantören
minst en parts prestation skall fullgöras
över en nationsföljaktligen
exportleasing,
bl.a.
fråga
kan
Det
gräns.
som är leasingvara
om
Med

internationell

leasing

eller

export genom en svensk eller
av en svensk leverantörs
utländsk finansiär i Sverige eller utlandet, eller importleasing,
som är
motsvarande
import
svenskt
sätt.
företags
leasingñnansiering
ett
av

ñnansiering

Vid

i de inblandade

olikheter

kan

leasing

internationell

ländernas

men även utnyttjas till parternas fördel,
på samma
avskrivning
skattemässig
att möjliggöra
i flera länder, s.k. double dip, triple dip, osv.
centrala termer kort
skall följande i leasingsammanhang
ofta vålla problem

lagstiftning
t.ex.
genom
leasingobjekt

Slutligen
förklaras.

Köpval,

valrätt.

Valmöjlighet,

Option:

"call

Köpoption

leasetagaren

och leasegivaren

lösningsrätt:

köprätt,

säljåtagande,

option",

inte skyldighet

har

rätt men
är skyldig att sälja objektet

att köpa
om leasetagaren

objektet
påkallar

det.

Säljoption
Säljval,

option",

vilken

påkallar

köpåtagande,

lösningsskyldighet:

köpplikt,

har rätt men inte skyldighet
att sälja objektet till
således är skyldig
att köpa objektet om lease-

leasegivaren

leasetagaren
givaren

"put

det.

Förköpsoption:

"right

hembudsskyldighet:

of

refusal",

first

förköpsrätt,

leasetagaren

Förköpsval,

eller

förtursrätt,

leverantören

har

att köpa objektet om och när leasegivaär leasegivaren skyldig att vid försälj-

rätt men inte skyldighet
vill
sälja det och omvänt
ren
ning först hembjuda objektet till
första

Förlängningsoption:

optionshavaren.

Leasetagaren

har rätt men

inte skyldighet

att

leasegivaren

är
efter grundperioden
och
nyttja objektet
att låta leasetagaren göra så om leasetagaren påkallar det.
eller leverantören
Leasetagaren
jfr ovan:
Restvärdegaranti
garaneller får sälja till
erhåller
eller
leasetagaren
leasegivaren
terar att

fortsätta

skyldig

objektets
det.

kalkylerade

försäljningsvärde

vid

avtalstidens

slut restvär-

2.2

och avtalsformer
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Avtalssituation
finansiell

avtalsinnehåll

och

vid

trepartsleasing

leasing som för närvarande
av de avtal om finansiell
kan som ovan nämnts göras en distinktion
bl.a.
finns på marknaden,
mellan avtal som löper för hela eller nästan hela objektets ekonomiska
Vid

beskrivning

de

skall

erläggas

och

ger leasegivaren täckning för större delen av anskaffningsdär avtalstiden inte löper för
och avtal om restvärdeleasing,

kostnaden,

där

leasingavgifter

livslängd,
avtalstiden

ekonomiska

huvudsakliga

objektets

täcker

ett avsevärt återstående
avtalstidens
utgång och de

vid

som skall erläggas under samma
delen
av anskaffiiingskostnaden.

leasingavgifter
större

under

livslängd,

föreligga

beräknas

försäljningsvärde

som

på den förstnänmda

Någon

inte

särskild

av finansiell
skillnaden
torde
leasing som markerar
mot avtal om restvärdeleasing
har stannat för att i detta
inte vara inarbetad i Sverige. Utredningen
betänkande
använda termerna fullvärdeleasing
och restvärdeleasing
i

beteckning

sådana

sammanhang,

mellan

de båda,

och klassiska

tid följaktligen

där det finns

långt ifrån

skarpt

formen

behov av att markera
skillnader
avgränsade formerna
av finansiell

leasing.
för

redogörelse

Den

inklusive

de

branschens

formulär
från

kontrakt

avtalsvillkoren

viduella"

"finstilta"

serade,

fullvärdeleasing,

Motor-

har samlat in ett
av alla storlekar.
för de olika bolagen, men i

Utredningen

60 leasegivare

där leverantör

och leasegivare

s.k.

finansiell

samt vid direkt
särskilda
villkor
i

några
Big tickets.

i transaktionens

inledning
är ett från leverantören
som nämnts normalt inte i
prestanda och leveransvillkor,

leasing där leasegivaren

finansbolag

av leverantör
service,
garantier,

är koncernbolag

beskrivs

Avslutningsvis

Gången
indirekt

som för de standardiI det följande beskrivs
först

villkoren.

stora leasingtransaktioner,

2.2.1

framsida

anges avvikande villkor vid restvärdeleasing.
och villkor
vid indirekt
särskilda
synpunkter

för

leasing

trepartsleasing.

kontraktets

allmänna

redogörs

fristående

och

varefter

Sedan

mycket

förening

är i stort tämligen lika
finns avsevärda skillnader.
Detta gäller såväl för de " indi-

enskildheter

valet

utarbetat.

omkring

innehåll

Avtalens

som nedan
leasing enligt de avtal som
tillämpat under senare âr,

Finansbolagens

som
MRF

riksförbund

hundratal

och avtalsinnehåll

finansiell

och andra finansföretag

finansbolag

svenska

Vid

avtalssituation

gäller i första hand indirekt

följer

deltar

leasegivaren

och objekt.
installation,

Pris,
osv.

förhandlas

mellan

leverantören
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leasetagarens

säkerhet

för

leasingavgifterna.
bestäms

för leasetagaren

intresse

Ofta

denne.

övertar

leasegivaren

att ta

värde

som

i köpeavtalet

som är av
eller åtminstone
godkänns alltså av
bara leasetagarens beställning
av

slutits

att leasingavtal

Efter

objektet.

villkor

De

är främst

och objektets

kreditvärdighet

till

roll

Leasegivarens

leasetagaren.

ställning

mellan

och lease-

leasetagaren

I regel är det
givaren köper leasegivaren objektet av leverantören.
är inte ovanligt, särskilt
fråga om kontantköp
men förskottsbetalning
leverantören.
I de senare fallen
skall tillverkas
då leasingobjektet
av

leasingavgift"
utgivet

,

belopp

har leasegivaren

fram

viss längre

leasetagaren

godkänd

tid från avtalad

rätt att utkräva ett belopp
denne ofta automatiskt

levereras

Om

början.

leasingtidens

leverans

leveransdag,
förskottet

motsvarande

av
övertar

eller på anfordran

och skyldigheter

rättigheter

leasegivarens
åligger

till

stånd inom

varvid

leasetagaren,

Objektet

eller "särskild

"interimsavgift"

till

inte kommer

eller "särskild
på
upphandlingsavgift"

förskottsränta

leasegivaren

att betala

har leasetagaren

från

direkt
att

för

mot leverantören.
till leasetagaren.
leverantören

räkning

leasegivarens

Det

på

men
egen
och godkänna objektet genom
undersöka
motta, noggrant
och sända
att underteckna
en särskild handling leveransgodkännande
Fel eller brist skall leasetagaren för leasegivadenna till leasegivaren.

bekostnad

och meddela

reklamera
till leverantören
rens räkning
beställningsvillkor
leasegivarnas
Enligt

skyldig

leasegivaren

mottagits

kärmandet
kännande
till

förbehåller

leverantören.

eller

I enstaka ñnansbolags

innan

leveransgod-

inte lämnar

leverans-

är leasegivaren i vissa
till leasetagaren
levereras
beställningen
objektet
om
av
Genomgående förbehåller
sig
har undertecknats.
beställningen
obunden

leasegivaren
på obestånd

rätt att återkalla beställningen
innan leverans skett.

Avtalsbundenheten,

2.2.2

inget

rätt att returnera objektet
villkor
ges leasegivaren också

ibland

rätt att uppsäga leasingavtalet
om leasetagaren
efter leverans. Vidare
godkännande omedelbart
villkor

är

sedan leveransgod-

först
att betala leverantören
från leasetagaren.
Lämnas

sig leasegivaren

leasegivaren.

orderbekräftelser

om leasetagaren

avtalstiden

och

kommer

avtalets

avslutning
Av

det genomgångna

bunden

materialet

framgår att leasetagaren alltid blir
sin underskrift
medan leasegivaren

genom
av leasingavtalet
och bundenhet.
kan vänta en tid med sin underskrift
blir leasetagaren dock
bolagens förenings formulär
sina förpliktelser

om inte leasegivaren

undertecknat

Enligt

Finans-

begäran fri från
avtalet

inom

30
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från leasetagaren, under
dagar från det att avtalet mottags undertecknat
inte börjat
förutsättning
nyttja objektet.
Flertalet
att leasetagaren
innehåller

avtal

bolags

bundenheten.

emellertid

ingen

tidsgräns

för

den haltande

Finns

en gräns är den satt till två, tre eller fyra månader
leverans, leasetagarens undertecknande
eller leasegiva-

från godkänd

kontrakt.
I endast ett
rens mottagande av leasetagarens undertecknade
fåtal av de genomgångna bolagens avtal är leasegivarens acceptfrist så
som 30 dagar.
De flesta leasingavtal

kort

efter

då godkänd

den månad

tiden mellan

börjar

leverans

leverans

godkänd

löpa på den första

olika

dock

sätt,
efter

dagar

oftast

som
formulär

förenings

föreskrift

leasetagarens

leveransmånaden.

och leasingtidens

leasingavgift
ren att betala särskild
leasekostnad"
avgift" eller "särskild

bolagens

skett

1/30

eller

dagen i månaden

början

För

har leasetaga-

"initialavgift",

"interims-

som kan beräknas på en mängd
månadsavgift
per dag. I Finans-

anges att leasingtiden
leveransgodkännande.

börjar
En

senast 60
motsvarande

finns

i vissa avtal men saknas i flertalet.
Som förutsättning
för leasegivarens bundenhet av leasingavtalet föreskrivs
nästan alltid
kommer till stånd.
att köpeavtal med leverantören
Leasingavtalen
är slutna för viss tid och kan inte
vid

någondera

avtalsbrott.

Vid

sägas upp av
löper

fullvärdeleasing

parten utom
i regel för 4 7 år men kan beträffande
större objekt givetvis
vara ingångna för ännu längre tid. Avtalstiden
anpassas vid fullvärdeleasing som nämnts till tiden för avskrivning
av objektet.
avtalen

Vid

slut har leasetagaren

leasingtidens

rätt att antingen återlämna
år
avtalet
i taget. I regel förlängs
objektet
förlänga
ett
avtalet automatiskt
om inte leasetagaren säger upp det minst tre
månader före leasingtidens
eller en förlängningstids
utgång. Väljer
eller

med

att återlänma objektet, åligger det honom normalt att på
bekostnad
och ansvar sända objektet till en av leasegivaren
egen
angiven plats.

leasetagaren

Vid

fullvärdeleasing
vid

ser om avräkning
villkoren
däremot
är skyldig,
anvisa
en
förutbestämt

saknar de standardiserade

villkoren

bestämmel-

återlämnande

och om optioner.
Ofta fogas till
där
vid
bilaga
leasetagaren
leasingtidens
utgång
en
antingen utan vidare eller om leasegivaren så påfordrar,
att

förvärvar
till
leasingobjektet
ett
som kontant
ofta 7 % av baspriset. Det underförstâs
lägre restvärde,
därvid, om inget annat anges, att leasetagaren kan anvisa sig själv som
köpare. För annan köpares förpliktelser
svarar leasetagaren såsom för

köpare

egen skuld. Kan ingen anvisning ske är leasetagaren ofta skyldig att
fortsätta
för en första förlängningsperiod
leasingförhållandet
mot en
restvärdet. Alternativt
förskottsavgift
som motsvarar det förutbestämda
kan leasetagaren

vara skyldig

att betala skadestånd

intill

samma värde.
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för

köpoptionsrätt

leasetagaren

finns

i

avtals-

Hos ett annat bolag anges
endast i ett ñnansbolags villkor.
med leasetagaren
är beredd att ingå förhandling
att leasegivaren
om
objektet.
förvärv
av

materialet

och

Leasingavgiften

2.2.3

dess

utgår vid finansiell

Leasingavgifterna

lika

i princip

betalar

tagaren
under leasingtiden.

Oftast

stora

ändring
som annuiteter.
varje månad eller

leasing

belopp

de periodvis

erläggs

i förskott.

Leasekvartal
I början

medan
av mest ränta och en liten amorteringsdel,
slut.
Eftersom
leasingtidens
det omvända
mot
marknadsvärde
leasingobjektets
som regel sjunker snabbast i början av
kreditrisk
innebär
det
leasegivarens
är störst i början
leasingtiden,
att

beloppen

består

blir

förhållandet

risk att förlora värdet
medan leasetagarens
av leasingtiden,
amorteringar
är störst i slutet av samma tid.
så att leasegivaren
Leasingavgiften
är alltså beräknad
för

täckning

större

denna,

vartill

Andra

kostnader,

kommer
vid

leasetagaren

leasetagaren

Övrig mervärdesskatt,

denna.

normalt

leasetagaren

för

och priser,

andra belopp

skall

få

och

räntan

på

risk

och vinst.

och transport,
betalar
som t.ex. för försäkring
Även mervärdesskatten
på
sidan av leasingavgiften.
betalar

leasingavgiften
med

av anskaffningskostnaden
ersättning för administration,

delen

av gjorda

sig vid
beräknas

vid

men i regel samtidigt
skatt och avgift betalar

sidan

annan
anfordran.

Leasingavgiften,

liksom

och anges således alltid

exklusive

mervärdesskatt.

Leasegivaren

har i flertalet

rätt att ändra leasingavgiften
Ändringsgrunderna kan
inträffar.

leasingavtal

om vissa angivna omständigheter
Till den första gruppen kan hänföras ändringar
indelas i tre grupper.
för
främst att anskaffningskostnaden
till leveransavtalet,
hânförliga

objektet

blir

avtalet,

att

en annan
ytterligare

som förutsetts
utrustning
som inte

än vad

och angetts
ursprungligen

i leasingbeställts

skall erläggas i utländsk
till leverantören
och att betalningen
vid avtalets ingående.
valuta efter en annan kurs än som förutsattes
består
ändringar
på
grund
Den andra gruppen
av
av ändrad lagstifteller myndigbeslut och andra myndighetsbeslut
ning, kreditpolitiska
tillkommit

ändringsgrund,

punkt,

t.ex.

skapsenlig

av lagstiftning
på en viss angiven
sig ge leasegivaren rätt till räken-

I vissa avtal är också ändrad

hetsätgärder.

antingen

att objektet
avskrivning.

allmänt
inte visar

eller

tillämpning

konkret

är den viktigaste och innefattar
Den tredje gruppen ändringsgrunder
på
grund
leasingavgiften
som typiskt
av ränteändringar
av
fallet
leasegivarens
upplåningspåverkar
sett eller i det konkreta

ändringar

följer av att finansiella
leasingavtal
armuitetslån
med
rörlig ränta. Att leasingavär upplagda som
på avtalets första
är rörlig anger några finansbolag uttryckligen

kostnader.
oftast

giften

och avtalsformer
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ändringsgrund

Denna

basdag vid avtalets

kan ange att avgiften grundas på ränteläget på viss
i så måtto
ingående eller att avgiften är "bunden"

att den är kopplad

till

sida. Andra

bolag

viss rörlig

formulär

förenings

I Finansbolagens

referensränta.
anges, både för fullvärdeleasing

två alternativa

och restvärdeleasing,

ränteändringsgrunder,

nämligen

till vad som gällde
11 att det allmänna ränteläget ändras i förhållande
den
marknad
där leasegivaren
basdagen eller 2
att ränteläget
till basdagens
sig ändras i förhållande
vid var tid refinansierar
MRF:s

ränteläge.

för fordonsleasing

villkor

ingående

diskontot ändras den i hyran
Ändras
på kredit,
räntan

enligt

ränteändringen

i motsvarande

justeras
I

skall dock
än diskontoändringen,
annan procentsats
ändras med samma procentsats
detta kontrakt
som
Om räntan ändras skall hyran
på nänmda kredit.

med

uthyraren,
räntan

mån."
avtalsmaterialet

granskade

det

förekommer
olika
en mängd
Särskilt
i
äldre
avtal
ändringsgrunder.
av
kan ändras vid en
är vanligt att leasingavgiften
affärsbankemas
ändring av diskontot,
ränta på

och kombinationer

varianter

av 80-talet
eller en halv procents
kredit i checkräkning
från slutet

äget".

varmed

stadgar: "Vid ändring av
räntan med samma procentsats.
finansieras
detta kontrakt
av

Både

grunden

tidigare

eller
och

är ränteändringar

finansbolagen

generellt

"ränta

hänförlig

idag är emellertid
på den marknad

refmansierar

till

det allmänna

också
där

ränte-

att enda
leasegivaren
eller

sin verksamhet.

vanligt

Ibland preciseras
referensräntor

detta genom angivande av viss eller vissa konkreta
på
i bank, 90 dagars statsskuldväxlar
denna marknad,
t.ex. checkkredit
eller STIBOR.
lill

Leasegivaren

någon

angivna

har i dessa fall dock ofta rätt att gå över
att den i avtalet
om han bedömer

referensränta

annan
räntan förlorat

sin betydelse

för hans refinansiering.

Många

avtal anger dock bara ändringar i "allmänna ränteläget" som ändringspreciseringar
grund, men även här förekommer
att kompletterande
materialet
I
det
granskade
sker till räntan på statsskuldväxlar,
är
etc.
det en handfull bolag som har samma ändringsvillkor
formulär,
ibland dock med tillägg
agens förenings
eller
omständigheterna
"när
grund"
innan
finns några bolag, dock främst
ordonssidan
Iiar ändringsvillkor

som i Finansboav typen "eller

föranleder
vid

MRF:s.
som motsvarar
formulär
förenings och MRF:s

direkt

det".

leasing,

På
som

finns numera inga
dvs.
aldrig kan bli
leasingavgiften
s.k.
avgiftsgolv,
att
om
referensräntan
vid
ingående
nivån
leasingavtalets
även
än
ägre
om
skulle sjunka därunder.
I en del av de granskade avtalen finns dock
I Finansbolagens

öreskrifter

69

70

i

och avtalsformer
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om avgiftsgolv.

villkor

Ändringar av leasingavgiften

kan oftast ske
grund av ränteändring
utan föregående avisering i vissa fall med verkan även på
betalda avgifter,
men hos ett antal bolag gäller en ändring först från
eller
avisering.
nästa förfallodag
omedelbart

under förlängningstid

Leasingavgiften

lägre än under

betydligt

ordinarie

är vid fullvärdeleasing

leasingtid

och skall

normalt

erläggas

årsvis

i förskott.

2.2.4

Leasegivarens

I leasingavtalet

inskärps

att leasegivaren

för leasegivarens

skydd

på olika

sätt

andrahandsupplåta
förbud

t.ex.

över

rättigheter

objekt,

i fast och lös egendom

infogande
objektet

förfoga

bevarande

är ägare till

såsom förbud

äganderätt,

rättsligt

dess

En rad föreskrifter

har endast nyttjanderätt.

leasetagaren

och

äganderätt

och

objektet

och att
till

uppställs

för leasetagaren

överlåta,
kontrakt,

så att leasegivarens

objektet,
att ändra, bygga till eller extrautrusta
från avsett användningsställe
samt skyldighet

pantsätta

att
och

förbud
rätt

mot
riskeras,

förbud att flytta
för leasetagaren

hos leasetagäganderätt vid exekution
att upplysa om leasegivarens
kräver
också
förses
Finansbolagen
leasingobjektet
med en
att
aren.
skylt där det anges att objektet tillhör
leasegivaren.
Leasetagaren
inte minskar

regel

är skyldig
i värde utöver

också

är leasetagaren
vidare

utan
underhållsavtal

2.2.5

objektet så att det
att vårda och underhålla
vad som följer av normal förslitning.
Som

eller

skyldig

leasegivarens

med leverantören

Risken

och

antingen
att på egen bekostnad,
anfordran,
teckna serviceeller

eller

ansvaret

annan.

för

objektet,

försäkring

och

produktskador
Typiskt

för finansiell

leasing är att leasetagaren bär risken för objektet
vållande
eller förlust av eller
av
svarar för förstörelse
Att leasetagaren bär risken innebär att angivna
på objektet.

och oberoende
skada

omständigheter

eller

befriar

leasetagaren

övriga

förpliktelser

Leasegivaren
objektet
ibland

obrukbart
inte
något annat som gör objektet
från skyldigheten
och hans
att betala leasingavgift
enligt avtalet.

tecknar

som han finner
också skyldighet,

behövliga.
utfallande

på leasetagarens

erforderliga.

bekostnad

Leasetagaren

de försäkringar

för

har dock ofta rätt,

han anser
att därutöver teckna de försäkringar
förbinder
sig i så fall att överlåta rätten till
till leasegivaren.
Beträffande
trafikförsäkringsersättning
Leasetagaren

och avtalsformer
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fordon
regler,
som
ges avvikande
trafikförsäkring,
skall teckna och vidmakthålla

försäkringspliktiga
leasetagaren

om inte vagnskadegaranti
skyldig
är normalt
att ombesörja

och vagnskadeförsäkring

Leasetagaren

forderliga
den

till

full

inte

beloppet
skillnaden.

inte

reparation
leasingavtalet
återspeglar

får

leasetagaren

svarar även för självrisken.
förlorats
eller
då objektet

dvs.

kunna

anses
skall upphöra

sig rätt

skiljer

villkoren

Alternativt

reparation.

fullgjord

kostnadstäckning

Leasetagaren

totalskada,

Vid

efter

leasetagaren

eller

ske,

avräkning

och

mycket

böra

mellan

i regel det ekonomiska

utfallet

att
delkasko-

gäller.

är skyldig

leasegivaren

försäkringsersättningen.

utfallande

ningen

vilka

reparationer,

innebär

och

bekosta

att betala
utbetalas
Ger

ermed

ersätt-

försäkrings-

stå för

mellan-

skadats

så att

oftast

föreskrivs

att

Avräknings-

äga rum.
bolag, men villkoren
vid avtalsenlig
avveckling

olika

Vanligast synes vara att leasetagaren åläggs att
av leasingförhâllandet.
nuvärdet
skillnaden
mellan
det diskonterade
betala
av samtliga
under leasingtiden
plus det kalkylerade
leasingavgifter
återstående
slut och utfallande

leasingtidens

vid

restvärdet

försäkringsersättning

för
plus en faktisk eller värderad försäljningsintäkt
minus
det skadade objektet. En annan variant är att leasetagaren skall erlägga
mellan det bokförda restvärdet och summan av försäkringsskillnaden

självrisk

så i Finansbonettoförsäljningsintäkt
och en eventuell
avräkning
formulär.
Ytterligare
är
att leasetagaren
en
och
mellan
alla
obetalda
leasingavgifter
skillnaden
erlägga

ersättningen

lagens förenings
skall

summan av de avgifter som han erlagt plus försäkringsersättningen.
från Finansbolagens
förenings
Inte i något granskat avtal, bortsett
formulär,

har leasetagaren

enligt

Leasetagaren

svarar
Följande

produktskador.

man och mellan
avtal.
tillgängliga

tredje

överskott.
rätt att kräva ut eventuellt
standardvillkor
förekommande
även för

klausul,

parterna,

ansvaret både mot
som reglerar
i
är i sak representativ för innehållet

från
"Det åligger leasingkunden
att med fritagande av leasingbolaget
leasingobjektets
varje
svara för all skada som genom
ansvar
må förorsakas
till och från leasingkunden
brukande
eller transport
helt skadeslöst
med
sak eller person,
samt hålla leasingbolaget
skador.
Leasingdylika
eventuella
krav
grund
anledning
av
av
för täckande av ifrågavarande
kunden är skyldig att taga försäkring
risker."
I anslutning
bruka

myndigheter
ningar,

brukar anges att leasetagaren inte får
dylika villkor
alla av
sig om att det uppfyller
utan att ha förvissat
skyddsanordkrav beträffande
utrustning,
uppställda

till

objektet

försäkring,

etc. Leasegivaren

friskriver

sig samtidigt

från allt

71

72

och avtalsformer
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ansvar för hinder i nyttjandet
eller
föreskrifter
i författning

2.2.6

Leverantörens/

I enlighet

med sin roll

brukar

mellan

dock kunna göra gällande

påföljder

i den

följer

utsträckning

som
och leverantören.

leasegivaren

av
Eftersom

med leveran-

inte står i något avtalsförhållande

normalt

leasetagaren

dröjsmål

och

av
i köpeavtalet

villkoren

genom

avtalsbrott

leasegivarens

Leasetagaren
fel

grund

uppstå

sig leasegivaren alltid
som finansiär friskriver
för
fel,
och
objektets
lämplighet
för
dröjsmål
ansvar

från självständigt

leasetagaren.

eller

som kan föreligga
beslut.
myndighets

finns behov av särskilda avtalslösningar
som gör det möjligt för
finns
I avtalspraxis
att rikta krav direkt mot leverantören.

tören,

leasetagaren
olika

modeller

för

vilka

detta,

i högre

eller

lägre

tillgodoser

grad

intresse.

leasetagarens

har leasetagaren i de
Den mest långtgående rätten mot leverantören
leverantörens
enligt vilka
och leasingvillkor
beställningsfåtaliga
för
gäller även till förmån
utan vidare och generellt
Särskilda regler som ger leasetagaren möjlighet att överta

förpliktelser
leasetagaren.

rätt eller

leasegivarens
De flesta

avtal,

få fullmakt

inklusive

dock inte denna generella

överlåta

sin

enligt

och

här inte.

lösning.

förenings

formulär,

är här i stället

Leasegivaren

ger
skyldig

leasegivaren
fullmakt
att företräda
ge leasetagaren
varvid leasegivaren dock oftast kan välja att i stället

att på anfordran
mot leverantören,

påföljder

behövs

Finansbolagens

enligt köpeavtalet
eller sin rätt att göra gällande
mellan fullmaktsdetta till leasetagaren. Förhållandet

rätt

överlåtelsealternativen

kan

också

det

omvända.

Som

ett
och
förenings formulär
stadgas numera
beställningsformulär,
att leveranett par av de största fmansbolagens
liksom leverantörens
törens åtaganden enligt köpeavtalet,
ansvar för
bristande uppfyllelse,
gäller för både den skada som kan uppkomma
vara
i Finansbolagens

komplement

för leasegivaren

och leasetagaren

samt även då objektet

leasas ut till

annan än den aktuelle leasetagaren.
början
En annan modell är att leasegivaren från leasingförhållandets
oftast
med
uttryckligt
leverantören,
överlåter
sina rättigheter
mot

undantag

för

äganderätten

till

objektet

och

rätten

att

återkräva

Vanligare
och andra belopp av leverantören.
är dock
hos leverantören
har rätt att få
att leasetagaren efter att ha reklamerat
variant av detta är
leasegivarens rätt överlåten till sig. En modifierad

köpeskillingen

har valrätt mellan att överlåta sin rätt och att själv
att leasegivaren
det senare
Väljer leasegivaren
göra rätten gällande mot leverantören.
alternativet
är leasetagaren skyldig att biträda leasegivaren.
Oftast är leasetagaren,

oberoende

av vilken

av angivna

modeller

som

anmodan av leasegivaren företräda
att
Vidare gäller genomgående att alla kostnader

leverantören.

rättegång

med att påföljder görs gällande, i eller utom
farande, skall bäras av leasetagaren.
När det gäller

gällande

punkten

skiljeför-

att mot leasegivaren kunna
fel
och
dröjsmål,
är utgångsav
inte
sig
något
självständigt
leasegivaren
att
tar
har däremot ofta rätt till påföljder mot leasegiva-

som nämnts
Leasetagaren

grund

vad leasegivaren

leverantören.

eller

möjligheter

leasetagarens

påföljder

ansvar.
ren motsvarande
mot

denne mot
i samband

skyldig

används,

göra

och avtalsformer
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sällan

Inte

själv

kopplas

kan göra gällande
och

leasing-

och uppnå

leveransavtalen

åtaganden mot leasegivaren också
samman sålunda, att leverantörens
och leasetagaren.
Som sagt
förhållandet
mellan
leasegivaren
i
gäller
råder

den begränsningen,

genomgående

dock

att leasetagaren

aldrig

än vad denne faktiskt kan få ut av
för alla påföljder
som kan komma ifråga,

leasegivaren

ges bättre rätt mot
Detta
leverantören.

gäller

innehållande

prisavdrag och
av betalning,
ofta som särskild
För leasetagarens rätt att häva föreskrivs
hävning.
förutsättning
att leasegivaren hävt eller har rätt att häva samt återfått
främst

rätt till

skadestånd,

för utgiven

säkerställts

respektive
Det finns

i materialet

emellertid

köpeskilling.
även flera fall,

där leasetagaren

inte

hålla sig till
ges någon rätt mot leasegivaren utan har att uteslutande
I dessa fall åligger det således leasetagaren
leverantören.
att ovilloberoende av i vad
leasingavtalet
fullfölja
korligen
mot leasegivaren,
mån denne erhåller

2.2.7

rättelse

Leasetagarens

av leverantören.

avtalsbrott

Påföljder
i avtalen genomgående
leasetagarens avtalsbrott
ges leasegivaren
leasingavtalet,
uppsäga
rätt att häva eller omedelbart
genast återta
förfallna
obetalda
bekostnad,
kräva
in
på
leasetagarens
leasingobjektet

Vid

på visst
ett skadestånd
som förutbestäms
förbehåller
dröjsmålsränta
sig också
rätt till

kräva

belopp

samt
Leasegivaren

gärder.
i enstaka

betalning,
stående

Som alternativ

inkasso-

för påminnelser,

för kostnader

ersättning

till uppsägning

sätt.
och

och indrivningsåt-

och skadestånd

avtal rätt att säga upp återstående
varvid
leasetagaren får fortsätta

ges leasegivaren
till förtida
leasingavgifter

nyttja

för

åter-

i första

hand

objektet

leasingtid.

Hävningsgrunder
De grunder

som berättigar

leasegivaren

att göra gällande

74

ochavtalsformer
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skadestånd

eller

med att erlägga

leasingavgift

De vanligast

leasetagarens dröjsmål
l
betalning enligt avtalet,
2

anges mer
förekommande

dokumenterade

leasetagarens

av ackordsförhandling,
leasetagarens
anteciperade

obestånd

inledande
3

anledning

skälig

förpliktelser"

mindre
konkret
ärz
grunderna

konkurs
avtalsbrott,

eller

i

annan

betalningsinställelse,
eller

likvidation,

normalt

att "det finns
att fullgöra sina
eller
del av

antaga att leasetagaren inte kommer
fristående
antingen
hävningsgrund

obeståndsklausulen,
4

vanvård

leasetagarens

eller vägran

att låta leasegivaren

besiktiga

objektet,
leasegivarens
bedömning
att ställd säkerhet för avtalets fullgörelinte
längre
betryggade,
är
se
åsidosättande
i leasing6
leasetagarens
av någon bestämmelse
avtalet.
5

Även

andra konkret

utformade

7

leasetagaren

missköter

8

leasetagaren

missköter

förekommer,

hävningsgrunder

andra med leasegivaren
sin betalningsskyldighet

man eller enligt ansvarsförbindelse
leasetagaren underlåter
att lämna skriftligt
efter leverans,
omedelbart

flyttar

objektet

avtal,

vissa avtal

leveransgodkännande

9

leasetagaren

tecknade

enligt

att

för sådant avtal,

med tredje

10

t.ex.

från det avtalsenliga

användnings-

stället,
11

leasetagarens

väsentligt
del eller
12

den

eller

för leasetagaren
svenska

strukturella

kredif-

rörelse

väsentliga
och

på rörelsen

inriktning
överlåts

helt eller

tillgångar

överlåts,

kapitalmarknaden

till följd av lagbud
sida,
myndigheters

förändringar
från

eller

ägarstruktur

leasetagarens

eller

till

undergår

ändras

väsentlig
sådana

andra jämförbara

att det framstår
som
leasingavtalet varvid leasetagaren dock ges
oskäligt att vidmakthålla
och skadeståndskrav
leasegivarens
uppsägning
rätt att förekomma
genom att lösa objektet till det vid tiden gällande restvärdet.

åtgärder

svenska

Väsentlighetskrav
I vad mån leasegivaren
vid

obetydliga

har rätt att häva och kräva skadestånd redan
ganska kraftigt
av leasetagaren varierar

försummelser

Jfr tidigare undersökning
1989, s. 32-38.

av Lindgren,

Skadestånd vid finansiell

leasing,

från avtal

och avtalsformer
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till

avtal och även efter hävningsgrunden.

formulär

saknas dock för samtliga

I Finansbolagens

ett krav
måste vara väsentligt,
liksom i några av de allra
på att avtalsbrottet
villkor.
Ser vi till hela avtalsmaterialet,
stadgas
största fmansbolagens
vid varje betalningsdrojsmål
i ungefär 20 % av granskade
hävningsrätt

förenings

avtal,

som utgörs av både avtal
För enbart fullvärdeleasingavtalen

ungefär

eller

hävningsrätt

hävningsgrunder

och restvärdeleasing.
om fullvärdesiffra något högre
är motsvarande

Av samtliga
en tredjedel.
vid varje betalningsdröjsmál,

avtal

som inte medger
sig antalet i stort

fördelar

lika på avtal som kräver 10, 12, 14 eller 20 dagars dröjsmål. I enstaka
vid 7 eller 30 dagars dröjsmål. Inte i något
hävningsrätt

fall föreskrivs

avtal

granskat

stadgas

abstrakt

ett

vid

väsentlighetskrav

betal-

ningsdröjsmål.
Beträffande
detta

också

som ett abstrakt
i ungefär
gäller,

avtalet.
med

krav
75

"åsidosättande

hävningsgrunden

saknas

hävningsgrunder

övriga

standardiserat

i flertalet

på väsentlighet.

fall

Noteras

såväl ett
kan att

% av de granskade
avtalen,
för
i leasingav någon bestämmelse"

I de fall någon form

här krävs, uttrycks detta
av väsentlighet
vikt",
åsidosättande
"grovt
av
av bestärmnelse",
eller
"om
åsidosättandet
väsentlig
betydelse"
utgör
av
avtalsbrott".
I klausulerna
om anteciperat dröjsmål före-

"bestämmelse

"bestämmelse
ett väsentligt
skrivs aldrig

något uttryckligt

väsentlighetskrav.

försämrad

för hävningsgrunden

Motsvarande

gäller

ett skadestånd

som i
sätt. I

säkerhet.

Skadeståndsklausulerz

betingar

Leasegivaren
de allmänna

sig efter hävning
genomgående

villkoren

rätt till

är standardiserat

som utredningen
om fullvärdeleasing
helt dominerande.
klausultyper
de avtal

1

skall

Leasegivaren

för den återstående
restvärde

beräknade
nuvärde

vid

procentsats

är följande

tre

erhålla

summan av samtliga leasingavgifter
ofta plus objektets av leasegivaren
slut, allt diskonterat
till
leasingtidens

leasingtiden,
vid

återtagandet
eller

granskat

på visst

eller

referensränta,

uppsägningen
vilken

nästan

efter
alltid

viss

angiven

är lägre än den

för samma period grundas på avtalssom leasingavgifterna
räntan.
skall göras för den nettointäkt
Avdrag
som leasegivaren
erhåller vid en försäljning
för ett motsvarande
skäligt
av objektet,
ränta

värderat

värde

eller för ett skäligt

2 Jfr Lindgren, Skadestånd vid finansiell
JT 1989-90 s. 731-745.

belopp

om leasegivaren

ingår ett

leasing, s. 39-55 och densamme i

75

76
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och avtalsformer

skall

Leasegivaren

med skillnaden
Ofta

är

den

belopp

diskonterade

erhålla

så att skadan skall anses motsvara
endast om annat inte kan visas.

presumtion,
ningen
3

skall

Leasegivaren

icke

förfallna

dock

som ovan,

att någon avräkning av objektets värde inte skall ske.
här utformad
ersättningen
standardiserade
som en

erhålla

leasingavgifter

den angivna

ersätt-

3/4
tre fjärdedelar
av summan av
Om
kortare tid än
diskontering.
utan

dock erhålla
skall leasegivaren
ett år återstår
av leasingtiden,
För det fall
samtliga på den återstående tiden belöpande avgifter.
leasegivaren
sig
tillförsäkrar
leasingtiden,
återstår
år
än
ett
av
mer
Liksom
i
motsvarande
ofta ett minimibelopp
ett års avgifter.
för
värde.
objektets
avräkning
här
inte
ske
någon
skall
2
klausultyp
för en
Likaså är det i detta fall vanligt att klausulen
ger uttryck
därtill

normalregel,

som skall

om inte annan skada kan visas.

tillämpas

varierar beroende på
av de olika klausulerna
Generellt
kan
diskonteringssatser.
och tillämpade
omständigheterna
ändå sägas att typ 2 normalt medför den högsta ersättningen,
typ 3 den
förenings
Finansbolagens
i
rekommenderas
näst högsta och typ
som
utfallet

Det ekonomiska

formulär,

ligger

det för

den

närmast

avtalets

räntesats

metod

rättens

med det positiva
vinst

för utebliven

krav på ersättning
mellan

dispositiva

skadestånd

kontraktsrättsligt

utfallet

förmånligaste

leasetagaren

framgår

för

intresset.

Klausultyp

1

beräkning

av

Leasegivarens

här främst

och diskonteringssatsen.

av skillnaden
I det vanliga fallet

även är lägre än leasegivarens upplåningsränta,
att diskonteringssatsen
tar leasegivaren ut en ersättning utöver det positiva kontraktsintresset.
2 och
alltid vid tillämpning
sker i princip
Detsamma
av klausultyp
normalt även klausultyp

Övriga

2.2.8

villkor

har inte rätt att överlåta sina rättigheter eller skyldigheter
sig rätt att förfoga över
medan leasegivaren förbehåller
till objektet.
Leaseinklusive
äganderätten
sina rättigheter,

Leasetagaren

enligt

avtalet,

samtliga
givaren

åtar sig därvid

ofta men inte alltid

att förbehålla

leasetagarens

rätt.
föreskrifter

leasingavtal

innehåller

genomgående

att svensk rätt skall tillämpas

på avtalet

och en force majeure-klausul,

Finansbolagens

3 Jfr beräkningarna

hos Lindgren

i JT 1989-90 s. 735-739.

om

även friskriver

leasegivaren

i vilken

och avtalsformer
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sig från

skada

att ersätta uppkommen
normalt
aktsam. Ibland

i "andra fall",
varit
om leasegivaren
enligt vilken leasegivaren dock kan ha rätt
även en skiljeklausul,
domstol.
Talan
att i stället föra talan i allmän
om utfående
av
kan leasegivaren
alltid
leasingavgift,
ränta eller annat penningbelopp

finns

föra

domstol.

i allmän

I nästan

dvs. muntliga

som anger att sidolöpare,
vid sidan om det skriftliga
avtalet,
"innehåller

inte är giltiga

ändringar

allt vad som avtalats mellan parterna"
måste ske skriftligen
för att gälla.

2.2.9

Särskilda

Som

vid

villkor

ovan kännetecknas
inte medger leasegivaren

av
restvärde

objektets

Eftersom

både

delen

anskaffningskostnad.
med

andra

avskrivning

och

kalkyleras

0rd

Ett
kvarstå

en

och/eller

att avtalet
eller
tillägg
samt att

av

fordon

främst

restvärdeleasing

avskrivning

slutligen

överenskommelser

restvärdeleasing

framhållits

avtalstiden

finns

leasingavtal

alla

föreskrift

av att
av hela eller större
oavskrivet
betydande
vid

avtalstidens
sker

avgiftsbetalning

enligt

slut.
annui-

med utgångspunkt
från samma basvärde, är detta liktydigt
tetsprincip
med att leasegivaren inte genom de löpande avgifterna får täckning för
det kalkylerade
leasetagaren
I stället garanterar
inköpspriset.
restvärdet/restskulden
vid avräkning
eller lösen vid avtalets slut.

Restvärdeleasing
för finansiell

föremål
dock

allt

framför

leasing.

Den

svenska
kallas

kan i princip

avse alla slags objekt som kan vara
I nationella leasingaffärer
leasing i allmänhet.
är
fordon,
främst personbilar,
objekt för restvärde-

följande

finansföretags

följaktligen

för

beskrivningen

bygger

därför

nästan

helt

på

avtal om bil- eller fordonsleasing.
Objektet
fordonet.
Samma avtal används både i för-

och mot konsumenter.
Leasingtiden
är
månader
förekommer.
avtal
24
även
men
villkoren
vid restvärdeleasing
med
I huvudsak
överensstämmer
villkor
villkoren
vid
Endast
de särskilda
fullvärdeleasing.
som
förekommer
vid restvärdeleasing
kommer
att anges nedan. I övrigt
hållande
normalt

hänvisas

till

näringsidkare

36 månader,

till

Avräkningen

den tidigare

redogörelsen.

vid leasingtidens

slut

från fullvärdeleasing
Det som avtalsmässigt
skiljer restvärdeleasing
är
slut. Oavsett hur
vid leasingtidens
främst föreskrifterna
om avräkning
i detalj skall tillgå innefattar
den vid restvärdeleasing
avräkningen
erhåller det i förväg
att leasegivaren
att leasetagaren garanterar
bestämda och i avtalet angivna restvärdet för objektet vid leasingtidens
alltid

slut.

Detta

restvärde,

som

ofta

men

inte

alltid

fastställs

efter

vad

77
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och avtalsformer
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vid en försäljning
Under
inköpspriset.
av
vid
kreditköp
gällde

till

% eller

krävdes

följaktligen

Idag ligger

restvärdena

dessa fall

hyra.

80-90

Genomgående

priset.

både näringsidkar-

till

mycket

höga

100 % av inköpspriset.
I
ingen förhöjd första-

låg eller

mycket
vid

på 15-30

uttas en förstahyra
och konsumentleasing.

% av inköps%. Detta gäller vid
slut kan säljas

vid leasingtidens

ansvar för att fordonet
restvärdet framgår
för det kalkylerade

normalt

om
av bestämmelserna
allmänna villkoren.
I någon

i de finstilta

och avräkning

30-60

billeasing

Leasetagarens

återlämnande

av 80-talet,
bilar,
förekom
av
ibland
restvärden,
slutet

och med

konsumentleasing

vid

speciellt
uppgående

vid leasingtidens

inbringa

kunna

anges i regel i procent
då särskilda kreditrestriktioner
slut,

framsida att
avtal anges dock redan på kontraktets
kan lösas till lägre pris än leasegivarens restvärde plus

enstaka leasegivares
avtalet

aldrig

moms.
Med

undantag

skall

för

fordonet

uppsägning

efter

varierar
ansvar för restvärdet
I ungefär 90 % av genomgångna avtal
slut, varvid
säljas vid leasingtidens

leasetagarens

i avräkningsvillkoren.

innehållet

och ibland
med leasegivaren
att i konkurrens
fordonet
anvisa en köpare som är beredd att förvärva
leverantören
då att leasetagaren kan anvisa sig själv som
kontant. Det underförstås
har

leasetagaren

dvs.

köpare,

rätt

leasetagaren

har i realiteten

köprätt

det kalkylerade

till

förbjuden
är dock leasetagaren uttryckligen
att anvisa sig själv eller närstående person eller bolag som köpare.
Beträffande
den närmare
är
gången vid försäljningen
av fordonet
Undantagsvis

restvärdet.

klausuler

följande

l

vanligast
anvisar

Leasegivaren
efter

köpare som kontant
erhåller
leasegivaren

anmäler

skriftligen
överstiger

vad

försäljning

ske till

Kan varken
tills

för

lease-

från

till

skall viss kortare

2

Fordonet

leverantören

till

vilket

för värdering.

han är beredd

tid före leasingtidens
Leverantören

att kontant
leverantörens

aren inte accepterar
dagar från det han underrättades

erlägga

återköpa
pris,

utgång inlämnas

fastställer
fordonet.

har han rätt

då det pris
Om leasetagatt inom 10
10 dagar före

om priset eller inom
anvisa köpare som är beredd
upphörande
bjudit.
högre köpeskilling
än vad leverantören

efter leasingavtalets

att kontant

som
en köpeskilling
skall
annan köpare,
framtagna köparen. Annars

erlägger

vidare.

till

eller

leasetagaren

den av leasetagaren
köpare som leasegivaren anvisat. Ibland även:
leasetagaren eller leasegivaren anvisa köpare fortsätter

sker försäljning
avtalet

vilken

till

köpare

Om leasetagaren inom 10
har att leverera fordonet.
och till leasegivaren
besked anskaffar
leasegivarens

räkning

givarens
dagar

förekommande.

Begrepp
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Om varken

leverantören

fordonet

köper

inom

eller

någon av leasetagaren anvisad köpare
tid, har leasegivaren
rätt att sälja
finner lämpligt
eller:
fritt till högstbju-

föreskriven

sätt denne

egendomen

och avtalsformer

dande.
Om leasetagaren

3
det

försäljning

kan

köpare.

Priset

skall

senast 30 dagar före leasingtidens utgång begär
ske till av leasetagaren
anvisad
av fordonet
i så fall minst uppgå till det pris leasegivaren

kan uppnå och erläggas
rätt att sälja fordonet
högre bud.
I klausultyp
eventuellt

vid

leasingtidens

till högstbjudande

l och 3 tillgodoräknas
överskott

det förutbestämda

mellan

utgång.

leasetagaren

försäljningsintäkten

restvärdet.

Leasegivaren

om inte leasetagaren

I klausultyp

vid avräkningen

minus

kostnader

2 är däremot

har

anvisar

alltid
och

inte ovanligt

överskott endast då försäljning
sker till
att leasetagaren tillgodoräknas
eller
leverantören
anvisat,
köpare
medan
en
som leasetagaren
till en "egen"
leasegivaren behåller eventuellt överskott vid försäljning
köpare. Även i sistnärrmda fall svarar leasetagaren för underskott.
föreskrivs
Genomgående
att leasetagaren skall hålla leasegivaren
för det fall en av leasetagaren anvisad köpare riktar anspråk
mot leasegivaren på grund av köpet. Likaså stadgas genomgående att
skall ske inom 30 dagar efter försäljningen
avräkningen
av fordonet.
skadeslös

I de avtal

leasingtidens

där det inte är bestämt att fordonet
skall säljas vid
slut, skall i stället dess efter värdering åsatta nettoförsäljtill

ningsvärde

läggas

kalkylerade

restvärde.

för

grund
I nästan

jämförelsen

alla granskade

till grund
försäljningsintäkt
en faktiskt
ingen egentlig värdering,
utan fordonets
till

priset

"Vita

enligt

listan"

MRF:s

inköpslista

för begagnade

för

till

sätts schablonmässigt

listan"

"Gröna

leasegivarens

som inte lägger
sker dock
avräkningen,

värde

eller prognoslista

bilar.

Flertalet

positiv

med
avtal,

granskade avtal om restvärdeleasing
rätt att vid leasingtidens slut välja mellan

ger inte leasetagaren
att återlämna fordonet

eller lösen och att förlänga
för ytterligare
leasingavtalet
Däremot är inte ovanligt att avtalet skall anses automatiskt

avräkning

en period.
i ett år till samma leasingavgift
förlängt
och övriga
villkor
om
leasetagaren inte säger upp det senast tre månader före leasingtidens
restvärdet
fortsätter
då att sjunka efter samma
utgång. Det bokförda
kurva som tidigare. Restvärdet tillåts dock aldrig sjunka till noll utan
stannar som regel vid lägst 10 %.

Leasetagarens

rätt

till

förtida

De flesta restvärdeleasingavtal

uppsägning
för fordon

ger leasetagaren

rätt att säga

79

80
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redan efter
enligt ovan beskrivna villkor
upp avtalet till avräkning
Ofta krävs att en uppsägningstid
12 eller 18 månaders leasingtid.
villkorad
en eller två månader iakttas. Ibland är uppsägningsrätten
att Ieasetagaren tecknar nytt leasingavtal
Det kan noteras att en tidig uppsägning
för

eftersom

Ieasetagaren,

snabbt

leasingavgiften

av
för ett annat fordon.
normalt blir mycket kostsam

mycket

sjunker

värde

verkliga

fordonets

av avtalstiden
är mycket liten.

i början

10,

i

då avskrivnings-/amorteringsdelen
ändå befogat

Det är emellertid

att Ieasetagaren har rätt till uppsägning,
inte tar ut någon ersättning för utebliven

att säga
normalt

leasegivaren

eftersom

ränta på återstående

avtalstid.

Skadeståndsklausuler
Det

föreskrivna

leasingavtalet

vid
avräkningsförfarandet
utsträckning
återspeglas i viss
vid

leasegivaren

kräver

leasetagarens

avtalsbrott.

ersättning

i den

av
som

på grund

återtagande

och

uppsägning

avveckling

normal

av

De tre klausultyper
som ovan angetts för
dock ofta även vid restvärdeleasing.
förekommer

fullvärdeleasing

inte
att leasegivaren
kräver något skadestånd i egentlig mening, utan endast ett uppkommet
till uppsägningstillframtlyttad
vid en ordinär avräkning
underskott
"uppsägningsavgift"
fället. Någon gång kan dock en kompletterande
Utöver

är vid

dessa

vanligt

restvärdeleasing

eller
2 % av inköpspriset
tas ut t.ex.
priset och återstående leasingavgifter.
är ganska ovanlig

3/4-regeln

vid

det lägsta

av 7 % av inköps-

restvärdeleasing.

den rena diskonteringsmodellen
vid restvärdeleasing
enligt ovan,

liksom

denna regel,

fullvärdeleasing

Noteras

klausultyp
alltid

tillgodogöra

rätt att genom lösen eller
av leasetagarens
försäljningsvärde.
objektets
sig överskott
av

Deposition,

förhöjd

förverkande

förstahyra

kan att
2 vid

innebär

ett
avräkning

och borgen

att leasegivaren kräver att
av fordon förekommer
för sina förpliktelser
säkerhet
belopp
Ieasetagaren deponerar ett
som
att den första leasingenligt avtalet eller, vilket numera är vanligare,
till t.ex. 20 % av
såsom en kontantinsats
är "förhöjd"
avgiften

Vid

restvärdeleasing

Detta

inköpspriset.
särskilt

mindre

I avtalen

deponerat
Ieasetagaren

föreskrivs

belopp
till

gäller

vid både konsumentleasing

och leasing

till

näringsidkare.

genomgående

att leasegivaren har rätt att behålla
på
sina fordringar
för samtliga

som säkerhet
dess leasingförhållandet

upphört

och slutavräkning

utgår inte.
skett. Någon ränta på depositionen
och mindre näringsidkare
är det mycket
Vid avtal med konsumenter
kräver att en eller två personer går i borgen
vanligt att leasegivaren

Begrepp
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för

förpliktelser,

leasetagarens

handelsbolag

firma,

finns

bindelser
Särskilda

oavsett
aktiebolag.

eller

framsida.

fordon

för

villkor

är enskild
om leasetagaren
Standardiserade
borgensför-

på leasingkontraktens

ofta förtryckta

och avtalsformer

om t.ex. försäkring,
ges en rad villkor
brukande,
i fordonets
skötsel,
begränsningar

restvärdeleasingavtalen

I

kontrollbesiktning,

vilka är av intresse endast
m.m.
,
Dessa villkor
förbigås
är leasingobjekt.

av märkesverkstad,
och andra fordon

anlitande
när bilar

körkort

här.

Indirekt

2.2.10

leasing

med

överlåtelse

snar

eller

pantsättning
leasingavtal alltid regler som
ovan innehåller finansiella
och pantsätta sina rättigheter
leasegivaren
att fritt överlåta
till leasingobjektet.
inklusive
I
äganderätten
leasingavtalet,

Som beskrivits
tillåter

enligt

allmänhet

saknar

relationen

mellan
efter

tillämpning
överlåtelse

att

föreskrifter

nännare

som klargör
och leasingvillkorens

och förvärvaren

leasetagaren

överlåtelse

ägt rum.
fall överlåts

I många

däremot

avtalet

emellertid

eller

pantsättning

leasegivarens

endast

nedan

rätt omedelbart

vid

till

försäkringsbolag
ett annat ñnansbolag,
framsida
och ibland även i de allmänna
eller bank. På kontraktets
då finnas
särskilda
bestämmelser
villkoren
brukar
om avtalets
tecknande

leasingavtalets

På framsidan
anges att leasegivaren
och genom sin
sin rätt till viss förvärvare,
bekräftar
leasetagaren att han fått del av
underskrift
av leasingavtalet
och inte har några kvittningsgilla
motfordringar
detta meddelande
mot
efter

tillämpning
överlåter

den ursprungliga
fall

överlåtelsen.

eller har överlåtit

förvärvarens

leasegivaren

eller leverantören.

leasingformulär,

Ofta används

underförstås

varvid

i dessa

att vad detta

kan
Undantagsvis
skall gälla för förvärvaren.
säger om leasegivaren
dock uttryckligen
anges t.ex. att leasegivarens rättigheter enligt avtalet
och att förvärvarens
skall gälla till förmån för förvärvaren
ansvar mot

leasetagaren

är begränsat

uppnår

den

normalt
flera

led.

mot
objektivt

till

ursprungliga
utformade

vad förvärvaren

leasegivaren.
för att kunna

har rätt till
Sådana

användas

vid

och faktiskt

föreskrifter
överlåtelser

är
i
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där

leasing

leasegivaren

är dotterbolag

till

leverantören

synpunkter

Allmänna
är inte

Det

och leverantörer
inom industrin
att tillverkare
Detta kan
ñnansbolag.
sin försäljning
genom egna
indirekt
som direkt leasing. Används den indirekta

ovanligt

leasingfmansierar

ske genom såväl
modellen blir gången i transaktionen

Det av leverantören
leasingobjektet
av leverantören

som ovan
inledningsvis

Reellt

leasetagaren.

de indirekta

med

till

dock

sett föreligger
leasingaffärer

och leasegivaren

leverantören

självfallet

juridiskt

beskrivits:

för utleasning

väsentliga

som tidigare
är koncernbolag,

hans produkter

leverantören,

sett i princip densamma
ägda ñnansbolaget
köper
till kunden,

skillnader

beskrivits.
känner

jämfört
Eftersom

leasegivaren

och kreditvärdighet

på ett
finans-

annat sätt än som är typiskt när leasegivaren är ett fristående
kan vara särskilt
ñnansbolag
bolag låt
vara att även fristående
inriktade
på vissa branscher eller i kraft av varaktigt samarbete med
vissa leverantörer
har särskild kännedom om företag och objekt inom
Man kan dock fortfarande

vissa sektorer.

emellertid

också

säga att det är leasetagaren
med leverantören
om
kan här
etc. Leverantören

och förhandlar

som väljer objekt och leverantör
pris, prestanda, leveransvillkor,

garantier,

och med leasetagaren

erbjuda

förhandla

om finanskan
alltså
oftare
Det

mellan

genom dotterbolaget.
och integrerad
överenskommelse
om en mera fullständig
och leasegivaren
leverantören,
leasetagaren
än vid indirekt

leasing

mellan

ieringen
bli

av anskaffningen

fråga

fristående

företag.

Telefinans-Telia

Exemplet
I någon

mån

förekommer

angivna

förhållanden.

som kan sägas återspegla
exempel utgör det "Hyresavtal"

avtalsmodeller

Ett intressant

"Allmänna

1992:2"
hyresvillkor
som Telefinans
kommunikationsutrustning
som levererats
av
avtal
Telia.
Innehållet
i
och
för
detta
utgångspunkterna
motsvarar
av
Reellt sett
hyresavtalets.
det traditionella
här inte, trots beteckningen,

med

använt

tillhörande
vid

är det fråga

utrustning,

"uthyrning"

form av indirekt
finansiell
leasing av
om en särskild
i leasegivarens
köpeavtal med
där de villkor
Telefinans

tagits in i
leasetagaren
kunden
som berör
med finansiella
leasingvillkor
leasingavtalet
parallellt
av sedvanligt
rättigslag. "Hyresavtalet"
är alltså ett trepartsavtal,
som innefattar
leverantören

heter

och

leverantören
Närmare

Telia

skyldigheter

för

såväl

leasegivaren,

leasetagaren

undertecknas
och som följaktligen
av alla tre parter.
avtalet
i princip
regler
besett innehåller
samma

som
om

Begrepp

och avtalsformer

förlängning,

betalnings-
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avtalsbundenhet,

skyldighet,

försäkring,
objektsrisk
och
av "hyresavgiften",
skatter och avgifter,
äganderätt, vård och underhåll,

objektsansvar,
återställande,

kostnader,
force

rättigheter,

avtalet

leasegivarens

överlåtelse
av
osv. som i de fristående
till objektet
invändningar
hänförliga

sidolöpare,

Vad gäller

däremot

föreskrifter

inte gängse leasingvillkor

om överlåtelse av
har rent
etc. I stället
Dessa reglerar leasetagarens

till

leasetagaren,

intagits

i avtalet.

köparrätt

köprättsliga

avtalsbrott,

leasetagarens

majeure,

avtal.

ñnansbolagens
innehåller

avtalstid,

ouppsägbarhet,

ändring

mot i första
förekommande

befogenheter

hand leverantören

i vanligen

villkor

Vid

dröjsmål

leverantörens

på motsvarande

för kommersiella

har leasetagaren

sätt som
maskinleveranser:

rätt till

förseningsvite

av denne med en halv procent av priset per påbörjad veckas försening,
dock högst 10 %. Har inte godkänd leverans skett inom 90 dagar efter

den

får leasetagaren

leveransdag,

avtalad
första

betalningsperioden
faktiska

Detta

leveransdagen.

skyldig

att börja
anrnärkningsfritt

häva avtalet.

löpa på första

börjar

betala avgifter

innebär

förrän

Avtalstiden

och den

dagen i månaden
att leasetagaren

han fått objektet

efter

inte

är

i väsentligen

skick.

Vid fel och brist kan leasetagaren under vissa förutsättningar
kräva
och omleverans
leverantören
och göra avdrag på
på avhjälpande
motsvarande

hyresavgiften

felet.

Leasetagaren

har vid

väsentligt

fel

också rätt att häva hyresavtalet såvitt gäller den felaktiga enheten. Han
kan även häva beträffande
enheter,
övriga
om dessa har sådant
med den felaktiga enheten att de inte kan tas i avsett
sammanhang
bruk.

kan

Leasetagaren

leverantören

endast

försummelse

på deras sida.

indirekt
till

2.2.

7,5

kräva

skadestånd

och
av leasegivaren
till
fel
eller
uppkommit
följd
som
av
skadeståndet
omfattar
inte ersättning för

för skador

förlust och är, såvitt gäller ren förmögenhetskada,
% av hela hyran för den ordinarie
hyrestiden.

12

Vid direkt

Direkt

trepartsleasing

leasing med efterföljande

trepartsleasing

maximerat

finns

överlåtelse

teoretiskt

till en finansiär direkt
behov,
som i de fall som

samma
leasingavtalets
tillämpning
att klargöra
mellan förvärvaren
och leasetagaren efter att Överlåtelse skett. Detta
bekräftas också i de avtal om direkt leasing som utredningen granskat,

behandlats

i avsnitt

2.2.10,

exempel på avtal där saken lämnats helt
även om det finns åtskilliga
oreglerad och det för leasetagaren måste vara svårt att avgöra vem
i leasingvillkorens
Detta gäller särskilt
mening.
som är leasegivaren
när avtalsforrnulär

för indirekt

leasing

används

och kontraktets

plats

83

84

och avtalsformer

Begrepp

för leasegivarens
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inte fylls

namn

ibland

synes oklarheter
räknar
terminologiskt

pantsättning

Vid

avtalsvillkoren

att

pantsättning
av
som en form
ökar ytterligare
när
partsförhållandena

Oklarheten

överlåtelse.

och/eller

flera överlåtelser

därför

föreligga

om
pantsättningar

redan vid avtalets

genomförs

ingående.
leasing inom industrin,
om direkt
klargörande föreskrifter
om partsförhållandeanges att betalning skall erläggas till förvärvaren,

I de mera utvecklade
brukar dock förekomma

avtalen

na. Det kan tydligt
skall med "leasegivaren"
eller
att efter överlåtelse
avses förvärvaren
förvärvaren
inte
har
och
leasetagaren
göra
rätt
panthavaren
att mot
att
i anledning
eller annan invändning
motfordran
gällande
av sitt
jfr annars
leasegivaren/leverantören
till den ursprungliga
förhållande

skuldebrevslagen.

27 och 28
I

övrigt

avtalsinnehället

är

detsamma

som vid indirekt

2.2.13

Något

uppdrag

i förhållande

till

s.k.

sidor
Här

av skydd när
Det blir
leasegivaren.

kortfattat

tåg, industrianläggningar

fartyg,

Ofta berör

egendom.

direktiven

i första

hand att se
underlägsen
en
då fråga om leasing-

intar

och små- och medelstora

företag
storföretag

mellan

leasingaffärer

som
på

är för utredningen
av mindre
villkor
som kan
anges vilka avvikande
består av jetflygplan,
Leasingobjekten

ticket-leasing,

Big

skall

Big ticket-leasing

han

i sådana affärer.

förekomma

s.k.

är enligt

Stora och omfattande

leasetagare.
intresse.

vid

med konsumenter

förhållanden
ömse

behov

leasetagarens

ställning

i princip

trepartsleasing

direkt

leasing.

villkor

om

Leasingutredningens
över

vid

affärerna

och liknande

mycket

kapitalkrävande

i flera

parter
stater.
de
mellan
att de skillnader
som föreligger
främst
mycket stora affärerna och mera ordinära leasingtransaktioner
och
transaktionsvägar
avtalsmönster
och
ligger i uppläggningen
av
Även i de stora affärerna används
sådant.
mindre i leasingavtalet
som
liksom
den grundläggande
trepartsmodellen,
visserligen
mer eller
Allmänt

sägas

renodlade

mindre

byggs

skall

ofta

Orsaken

företag
enorma
formerna

mycket

av sale and lease back, men på denna grund
och hävstångstransaktioner.
investorkomplexa

former

skäl, att ytterst få
tunga skattemässiga
upplåna och binda det
själva kan uppbringa,
flygbolag
t.ex.
För huvudkapital som krävs för denna typ av investeringar.
till

detta är, förutom

hänvisas
till beskrivoch hävstångsleasing
av investori avsnitt 2.1 ovan.
i de stora affärerna
är normalt
Leasingavtalen
av typen restvärde-

ningarna

leasing.

Villkoren

avviker

som sagt inte särskilt

mycket

från de som

och avtalsformer

Begrepp
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tidigare i kapitlet, även om de på vissa punkter kan vara
Bortsett härifrån avviker
på grund av objektets beskaffenhet.
i de stora avtalen främst avseende 1 avtalstiden,
villkoren
som oftast
affärer eller 5
20 är, 2
optioner
längre än i ordinära
är betydligt
vid avtalstidens
slut, och 3
leasetagarens möjligoch andra villkor
beskrivits

speciella

förkorta
eller förlänga avtalstiden.
heter att vid ett eller flera tillfällen
intresse.
De sista två avvikelserna
är av principiellt
i angivna avseenden. De fyra första
Nedan följer exempel på villkor

gäller

exemplen
aktioner

inom

ramen för s.k. hävstångstransdet sista avser sale and lease
Villkoren
för dels
ger bl.a. uttryck

flygplansleasing

avsnitt

jfr

2.1 ovan,

medan

av en maskinanläggning.
leasetagarens behov av att till en förutsebar
flexibilitet
på grund av osäkerheten
om

back

på lång sikt,

kostnad

försäkra

teknisk

utveckling

sig om
och

dels leasegivarens

intresse av att mot bakgrund
dvs. risken
sig
mot restvärderisken,
av samma
dessförinnan
återfå
vid
avtalets
slut
kostnadskrävande
eller
ett
av att
det kalkylerade
restvärdet.
understiger
objekt vars marknadsvärde
marknad

förhållanden

gardera

är fem år. Därefter

har leasetagaren rätt att
kan
tre gånger med fyra år i taget. Avtalsförhållandet
alltså vara i längst 17 år. Förutom förlängningsrätten
har leasetagaren
vid utgången av varje period rätt att välja mellan att till leasegivaren
1. Leasingtiden

Exempel

avtalet

förlänga

objektet och betala en i förväg bestämd ersättning och att
att
som agent för leasegivaren sälja objektet på bästa sätt, innefattande
leasetagaren själv kan köpa objektet. Väljer leasetagaren det senare

âterlämna

skall han till leasegivaren

alternativet
vid

den

aktuella

säljningsintäkten

tidpunkten.
det

och

betala det kalkylerade
överskott

Uppkommer
kalkylerade

restvärdet

restvärdet
mellan

tillfaller

fördetta

Det kalkylerade
restvärdet är
som försäljningsprovision.
måste
vid varje tidpunkt
högre än den ersättning
leasetagaren
som
betala vid återlänmande.
Efter fem år motsvarar angivna ersättning 71
% av det kalkylerade
restvärdet vid samma tidpunkt och motsvarar en

leasetagaren

allt

Exempel
Avtalet

efter

objektet
nämnda

Exempel

längre

tiden

går.

Det

kalkylerade

17 år är 40 % av anskaffningskostnaden.
som i exempel 1 utom på följande punkter.
endast en gång och då med fem år, dvs.
den
längst tio år. Efter fem år motsvarar

2. Samma villkor
kan

förlängas

avtalsförhållandet

ersättning

andel

procentuell

större

restvärdet

blir

som leasetagaren skall
77 % av det kalkylerade
restvärde.
3. Leasingtiden

rätt att köpa objektet

betala om han väljer att återlämna
restvärdet
och efter tio år 93 % av

är tolv år. Leasetagaren

vid varje

förfallodag

har dock från år sex
till det

för leasingavgiften

85

86

och avtalsformer

Begrepp
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restvärdet

kalkylerade
restvärdet

efter

den aktuella

vid
år

12

tidpunkten.

%

45

är

av
leasetagaren inte senast vid leasingtidens
för att säljas. Om
objektet återlämnas
till

uppgår

kalkylerade

det
intill

leasegivaren

detta.

slut utnyttjar

Om

skall
ett

skall

köprätten

då inte

försäljningsintäkten

restvärdet

Uppkommer

kalkylerade

Det

anskaffningskostnaden.

leasetagaren

ersätta

tillfaller

överskott

detta

leasetagaren.
är 15 år. Leasetagaren

4. Leasingtiden

Exempel

har vid utgången

av
restvärde om 37 %
denna tid rätt att köpa objektet för ett kalkylerat
Om leasetagaren inte utnyttjar köprätten är
av anskaffningskostnaden.
för ytterligare

beräknas

förlängningstiden

under

avgiften

leasingavtalet

att förlänga

han skyldig

fem år. Leasingfrån

med utgångspunkt

ett
belopp
22 % av anskaffningskostnaden,
som motsvarar
Förlängningsavefter svenskt konsumentprisindex.
inflationsjusteras
giften kan dock aldrig bli lägre än 25 % och högre än 37 % av
vilket

belopp

Om

anskaffningskostnaden.
37

förlängningshyran

inflationen

%

2,45

överstiger

lika

dvs.

% av anskaffningskostnaden,

blir
med

köpoptionssumman.
Exempel

5. Leasingtiden

till

och med år nio

fyra

fallande

tiden

är tolv

år.

Leasetagaren

har dock

från

år

Priset följer en med
rätt att köpa objektet.
från ungefär 90 % till 28 % av anskaffningskost-

kurva

naden.

hävstångsleasing

Vid internationell

kompletteras

villkoren

de beskrivna

annulledirektöversatt
med ett s.k. "defeasance agreement"
överenskommelse
kontantslags
kan
ringsavtal,
om
ses som en
som
innebär att leasetagaren
leasing. Ett "legal defeasance agreement"
ibland

redan vid avtalets
bara

lån

leasegivaren
fullgör

Banken

ningen

sedan,

enligt

alla betalningar

uppdraget

till

betalning
av inte
en oåterkallelig
leasingavgifter
samtliga
även
utan
av
sker som regel till den bank som gett

verkställer

värdet

Betalningen

optionssumman.

större

för objektet.
av köpeskillingen
låneskuld,
på leasegivarens
avräkning

delen

genom
leasingavtalet

är ovillkorligt

och optionsvillkoren.

och oåterkalleligt.

Avsikten

Betalningsmed

upplägg-

på objektet: Eftersom
att erhålla dubbel avskrivning
kan han med uppenbart
definitivt
betalat optionssumman

är främst

leasetagaren
fog

början

det diskonterade

hävda

leasegivarens

medan
skattemyndigheterna
att han köpt objektet,
också leasingavtal
där skyldigheten
land erkänner

av tredje man. Den dubbla avskrivningen
10 % lägre
ungefär 5
när det är fråga om jetflygplan,
-

betala leasingavgift
lär medföra,

i
att

fullgörs
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Begrepp

och avtalsformer

medför givetvis
pris än om objektet köpts kontantf Kontantbetalningen
också inbesparing
jämfört med om objektet i stället
av räntekostnader
sistnämnda
fördelar
lägre källskatt.
leasats samt, i vissa länder,

uppnås för övrigt
där

även med ett s.k. "economic defeasance agreement",
oåterav leasingavgifterna
men inte optionssumman
till den långivande banken.
kontantbetalas

nuvärdet

kalleligt

Se Josjö, Något om flygplansleasing

och Hygplanstillbehör,

1993, s. 35.

87
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3

Utveckling

3.1

Uppkomst
leasing

Finansiell

och

omfattning

internationell

och

i sin nuvarande

form

introducerades

i USA

i början

internationell

snabbt

fick

Finansieringsformen

1950-talet.

omfattning

en
länder med marknadsi samtliga
och är i dag etablerad
År 1992 uppgick årsvolymen
i världen som helhet
ekonomi.
inriktad
USD. Tillväxten
till ett värde av 323 miljarder
som under perioden
har
sedan dess dock
årligen,
20
drygt
hög,
1983-1988
procent
var

av
spridning

sjunkit

uppgick

och

1992

till

av totala
en liknande
1992 drygt 30 procent
och i Europa uppgick andelen till

6,7

procent.
investeringar
genom leasing
som finansierats
under
finansierades
I Nordamerika
utveckling.
genom leasing
av investeringarna
15 procent.
till denna utveckling
Orsakerna

Den
har

andel

haft

kan
en förklaring
fanns behov av
framhållas
att det i början och mitten av 1960-talet
och nya finansieringskreditkapacitet
för ytterligare
och utrymme
Ekonomin
expanderade och investeforrner i de flesta industriländer.
är flera.

Som

främst mindre
hade många företag,
var hög. Samtidigt
företag samt företag med hög rörelserisk,
och medelstora
en bristanför dessa företag att egenñnansiera
Det var inte möjligt
de soliditet.

ringstakten

och sedvanliga

investeringarna

många

länder

hyrning

inte

leasingen

buds.

I

av ländernas

kunde då en långtidsförenda eller det lämplidet
som
Vidare blev det geneinvesteringarna.

och restriktioner.

kreditregler

stod ofta inte till

kreditformer

inledningsvis

omfattades

Sammantaget
framstå

av produktionsmedel

att finansiera
gaste alternativet
finansierades
rellt sett mer accepterat att investeringar
annat sätt
än genom eget kapital och leasingen etablerade sig som en alternativ
via bank och andra
till sedvanlig
kreditgivning
finansieringsform
kreditinstitut.

Leasingen
främja
såväl

företag

som utom det
överskottslikviditet,
Mot

i syfte att
en produktñnansiering
till
företag
avsättning av egna produkter
hade många större
egna landet. Vidare

även

produktionsföretagens
inom

ieringsföretag
företag.

utvecklades

till

vilket

kapital

de själva,

eller med finans-

till andra
via leasing kunde förmedla
som förmedlare,
utvecklingen,
bakgrund
av den snabba teknologiska

90

och omfattning

Utveckling

vilket

för vissa former

ekonomisk

livslängd,
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ledde till en påtagligt förkortad
av utrustning
framstod
leasing som en flexibel
finansierings-

form.
En internationell

har utvecklats.

leasingmarknad

Vid

internationell

cross border leasing, finns minst en av parterna i ett
dvs. en leverantörs
annat land. Det kan vara fråga om exportleasing,
finansiär
inom
eller
eller tillverkares
export genom
utom landet, eller
finansieras
där
motsvarande
företags
import
importleasing,
ett
eller

leasing,

Särskilt

sätt.

vid

utvecklats

vid

finansiering

finansiering

kan

export till u-länder
Den internationella

betydelse.

större

inte

också allt mer till
lag.
Den

totala

sällan

egendom

i 23 västeuropeiska
151 ECUm.

ECUm,

Tyskland

ECUm.

Sverige

dotterbo-

genom

leasing av lös
av finansiell
vid
utgången
uppgick
av 1992

värden
länder

De största

fanns i England

drygt

42

ca 25 ECUm och Italien
på sjunde plats med drygt 5 ECUm.

17

26 ECUm,
återfanns

i utlandet

satsningar

bokförda

till

drygt

objekt och då
av mycket kapitalkrävande
sökas i flera länder.
Leasing används

att finansiera

volymen

uppges leasing ha fått en allt
har även
leasingmarknaden

volymerna

Frankrike

andel av de totala investeringarna
har ökat
markant,
mellan
trots en nedgång under senare år. En jämförelse
1978 och 1992 visar följande följande
ökning i ett antal länder; i

Leasingens

procentuella

från ca 7 till ca 15 %, i Tyskland
från 2 till ca 16 %, i
från ca 5 till ca 11 % och i Spanien från 2,5 till 17 %.
i världen är USA volymmässigt
På ländernivå
störst. Vid utgången

Frankrike
Italien

Därefter följde
där till ca 120 mdUSD.
av 1992 uppgick årsvolymen
31 mdUSD,
Frankrike
14 mdUSD,
Tyskland
Japan 62 mdUSD,
vardera

och England

Italien
mdUSD

och Kanada

Leasing

Yearbook

samt Sydafrika
1994.

3.2

Finansiell

3.2.1

Omfattning

I Sverige
form

12 mdUSD,

leasing

har finansiell

funnits
Under

på leasingobjekten

4 mdUSD.

Spanien

Källa

6

World

finansieringssom etablerad
1980-talet fick verksamheten

att främst ha varit ett sätt för
maskiner
och liknande inventarianskaffning av
leasingen till att bli en ofta förekomövergick

er samt tjänstebilar
mande form för finansiering

Sverige

8 mdUSD,

i Sverige

leasing

en väsentligt
företag att finansiera

återfanns

vardera

av 1970-talet.
ökad omfattning.

sedan början

Korea

vid

Från

Räknat

försäljning.

om drygt

5,2 mdUSD.

efter

årsvolym

med ett bokfört
värde
Leasingen har starkt ökat

1992 på elfte plats i världen

Utveckling
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20 procent

av den totala finansieringen,
1992. Den statistikförda

miljarder

kronor

sin andel

1984 till

cirka

från

3 procent
ökade

1978 till
från

volymen

kronor

36 miljarder

och omfattning

cirka
12

drygt

1993.

Leasegivarna

3.2.2

lös

leasing

Finansiell

av
lagen 1992:1610

enligt

med vissa

egendom

ñnansieringsverksamhet

utgör

KMBL,
och får,
om kreditmarknadsbolag,
angivna undantag, bedrivas bara efter tillstånd
av
fått
tillstånd
driva
De aktiebolag
att
som

särskilt

Finansinspektionen.
finansieringverksamhet

kreditmarknadsbolag.

utgör

Undantag

från

verksamheten

bl.a.
om
avser finansiering
eller säljs
med avsättning av varor som framställs
också
verksamheten
Undantag
gäller
företaget.
om
avser
av
endast i samband med avsättning av varor som framställs
finansiering
eller säljs av annat företag inom samma koncern eller med annat nära
tillståndskravet

gäller

i samband

endast

Detta undantag

samband.
inte

heten

från

anskaffas

förutsätter

dessutom

att medel

för verksam-

se 1 kap. 3 § 1 st. 2 och 3

allmänheten

KMBL.

kreditmarknadsbolag

De

som bedriver
finansbolag,

tidigare

i associationsformen

samband

med den s.k. finansiella

krisen,

finansiell

bl.a.
har

under
markant

minskat

leasing,

senare år, i
i antal och

Vid utgången av 1993 fanns
med en sammanlagd utlåning på 102
24 miljarder
i utländsk valuta. Av den totala

har varit

även kreditvolymen

vikande.

130 sådana bolag på marknaden
kronor,

miljarder

hänfördes

volymen
da,

av de från

Flera

ägare.

större

industri-

naden

1992,

resterande

bankerna

fristående

Källa

och handelsföretag.

Sveriges

18 % till leverantörsäg-

och

försäkringsbolagsägda

8 % till

övriga

Kredit-

del,

41 %,

till

bolagen

ägs av
och valutamark-

Riksbank.
som ovan nämnda bolag arbetar
Av den totala volymen
den dominerande.

den finansieringsverksamhet

Av
med

varav
1992 33 % till bankägda,

är finansiell

om 102 miljarder
ca 36 miljarder

bolagens

totala

talningskrediterna
kronor.

Under

leasing
kronor
kronor

utlåning.

i fmansbolag
året tecknades

om ca 13 miljarder
väsentligt till företag

vid utgången

av 1993 belöpte
finansiell
leasing, eller 35 procent
av
kan nämnas att avbeSom en jämförelse

på utlåningen

kronor.

uppgick
leasingkontrakt

till

endast

6,6

motsvarande

Leasingverksamheten

riktar

miljarder
ett värde
sig i allt

svara för ca 20 procent av
främst
i maskiner
och
investeringar,
finansiering
näringslivets
av
border
de
internationella
leasingavtalen,
andra inventarier.
För
cross
och beräknas

årligen

91

92

och omfattning

Utveckling
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del torde

För kreditmarknadsbolagens

saknas statistik.

leasing,

voly-

motsvara ca 5 % av totalvolymen.
men enligt Bankföreningen
och andra leverantörer
Övriga leasegivare utgörs av industriföretag

avsättning av egna eller andras prosom genom leasing finansierar
Denna verksamhet
dukter direkt till företag i Sverige och i utlandet.
där företaget är tillverkare
kan avse såväl vanliga leasingavtal,
där företaget inte
leasegivare,
men också s.k. investorleasing

och

själv

kapital.
Volymen
utan endast tillhandahåller
av
statistikförs
inte och är svår att beräkna. Den verksam-

objektet

tillverkat

denna leasing

från och order till svensk högteknologisk
het som berör leveranser
beräknats till närmare 20 miljarder
industri har av Industriförbundet
från hela
Härtill
kommer
finansiering
kronor.
av övrig försäljning
industrin.

Under

vissa år under

1980-talet

kan den totala

volymen

ha

leasingen, dvs. ca 40 miljarder
varit lika stor som den statistikförda
Cross border
kronor,
men torde numera uppgå till lägre belopp.
och dessa
leasing är av stor vikt för de svenska exportföretagen
av den totala volymen bedöms
än vad som gäller för kreditmarknadsbolagen.
andel

avtals

3.2.3

här vara betydligt

högre

Leasetagarna

Leasetagarna

utgörs

myndigheter

statliga

företag,
av såväl stora som små- och medelstora
och affärsdrivande
verk, kommuner
och konsu-

meriter.
Leasingverksarnheten

riktar

tagarna återfinns inom
svarade
att jordbruket
för 20 %, offentliga

för

till

sig i huvudsak

15 %, industrin

myndigheter

SNS s. 16.
kreditmarknadsbolagens

företag,

Sektorsfördelningen

alla sektorer.

för

men lease1990 visade

35 %, tjänstesektorn

för 20 % och övriga

för

10 % av

leasingstocken
Av

utgjordes

mindre

utlåning vid utgången av 1993
krediter
till hushåll och mer än 90
av
och medelstora
företag. Leasetagarna

totala

än 10 procent

procent riktade sig till mindre
små och medelstora
är således i allmänhet

god

tillgång

företag.

till

olika

som inte har lika
större börsnoterade

företag

finansieringskällor

Av de maskininvesteringar

som
som gjordes under 1989 i företag
nytecknade leasingkontrakt
drygt 17

av olika storlek utgjorde andelen
i mindre
och medelstora
företag men endast 3-7 procent i
procent
större företag SNS s. 49.
Beträffande
förekomsten
gjorde
av leasing hos statliga myndigheter
Riksrevisionsverket,

ning Rapporten
1991

ning.

RRV,

Statliga

under

åren

myndigheters

1987 och

leasing,

1988

en kartläggdnr 1987:768.
Under

och komplettering
av denna kartläggen uppföljning
omfattade
och bland dessa
25 myndigheter
Undersökningen

gjordes

fanns

och

förvaltnings-

representerade.

verk

den 30 juni

av ca 1,7 mdkr
finansiella
leasingen

ningsvärde
Den

hänseende.
datorer,

De

leasing
med

-

framgår

att de undermed ett anskaff-

1991 hade objekt

eller

operationellt.

i beloppsmässigt

som leasades finansiellt
var vanligen
och kopiatorer.
förekom
Dessutom
leasing av
och lastbilar

vägmaskiner

och uppdragsmyndigheterna

i huvudsak

tidigare

1991:11,

som leasats finansiellt
var helt dominerande

flygplatsutrustning,

förvaltnings-

Hos

dyrt

utrustningar

personbilar

telefonväxlar,

Leasa

rapporten
leasing, Fu

myndigheterna

sökta

samt affärsdrivande
eller köpa billigt

uppdragsmyndigheter

Av

myndigheters

statliga

och omfattning

Utveckling
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oförändrad

eller

förekom

i minskad

undersökningstillfälle.

m.m.
finansiell

omfattning

Utvecklingen

jämfört

hos affärsverken

hade skett hos LuftDen största förändringen
var dock annorlunda.
fartsverket
där leasingen tidigare
obetydlig
omfattning,
var av
men
till ca 450 mkr. SJ hade väsentligt
minskat sin leasingnu uppgick
verksamhet

leasing

till

avsåg

mellan
ett anskaffningsvärde
i huvudsak
kontorsutrustning,

och s.k.
vagnar
oförändrad
volym.
ca 10 mdkr
ca 760 mkr.

maxilådor.

Leasingen

i första

ringsföretag.

Vägverket

till

Leasingvolymen
Omfattningen
statistikförs

för

Denna

del godsen mindre
Televerket
hade ungefär

investeringsvolym

uppgick

till

för den leasade utrustningen

var
fordon samt
avsåg datorer, kontorsutrustning,
och växlar. Såväl SJ som Televerket
skall vid

hand vända

ca 340 mkr,
leasingåtaganden.
80 mkr

årliga

och anskaffningsvärdet

basstationsutrustningar
leasing

Dåvarande

Televerkets

50 och 55 mkr.

sig till

respektive

hade ökat omfattningen
men försöker

i kommuner

verks

helägda

finansie-

på sin leasing från ca
att minska sina

för närvarande

och landsting

är inte statistikförd.

är svår att beräkna då den inte
av konsumentleasing
leasar konsumenter
sig. I huvudsak
personbilar.

Konsumentverket

har gjort en uppskattning
av omfattningen
av denna
1990/91:8,
till
Rapport
Billeasing
En
privatkonsumenter,
se
och leasingkonstruktioner
i konsumentgranskning
av marknaden

leasing

I rapporten
sägs att uppskattningen
av hur stor andel
finansieras
den
privata
anskaffningen
personbilar
som
av
av
genom
på enkäter under
leasing är ytterst osäker. Den bygger i huvudsak
i tio kommuner
och med 10 000
1988 och 1989 med bilförsäljare

sammanhang.

att under denna period gällde kreatt 50 % och senare 60 % av
som
skulle erläggas kontant vid kreditköp.
Av rapporten
köpeskillingen
till föreframgår
att under 1989 gick 38 % av nybilsförsäljningen
Av de ca 190 000 nya bilar som anskaffades
tagsmarknaden.
av

privata

bilägare.

ditrestriktioner,

privatpersoner
handelns

Det bör nämnas
innebar

finansierades

begagnatmarknad,

bl.a.

kom bilca 6 % genom leasing. Härtill
%
beräknas
finansie4
kan
ha
varav ca

93

94

och omfattning

Utveckling
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att mer
rats genom leasing. I rapporten bedömdes det som osannolikt
under
leasades av konsumenter
1989.
än ca 62 000 personbilar
fanns
uppgifter
några
tydde
det
inte
Vidare
att
att
som
angavs
ha ökat sedan dess, utan snarare hade privathärtill bedömdes vara dels
under 1990. Orsakerna

andel skulle

leasingens

minskat

leasingen

upphörde 1990, dels finansieringsföretagens
att kreditrestriktionerna
leasing mot
villkor
under de senaste åren för finansiell
restriktivare
konsument.
har också visat att omfattningen
av konsumentleasing
under 1989, medan den därefter haft en mycket klar

Utvecklingen

var som störst
nedåtgående trend.

3.2.4

Leasingobjekten

Nationellt
och

andelen

den största

utgörs

personbilar

inventarier,

liknande

av maskiner
av leasingobjekten
dvs. tilloch övriga fordon,

och för vilka det finns en fungegångar som inte är företagsspecifika
andra
andrahandsmarknad.
En
rande
grupp objekt utgörs av datorer
och kommunikationsutrustning.

10 %

9 mdkr,

26 %.

övrigt

viss

leasing

delning
En

övriga

8 % 2,8

fordon

mdkr

och

med avseende

redovisats

del

mdkr,

sista

m.m. ca 460 mkr
fördelning
Objektens
till

av 1993
ADB-utrustning

mdkr,

700 mkr,
posten ingår bl.a. byggnader,
för
hotell,
mkr,
utrustning
570
restaurang
ca
SCB.
och kontorsutrustning,
ca 1,5 mdkr. Källa

I den

utrustning,

grafisk

3,4

21 % 7,3
personbilar
kommunikationsutrustning

ca 3,4 mdkr,

25 % drygt

sig vid utgången

10 % drygt

maskiner

objekt;

fördelade

leasingen

Den statistikförda

följande

på vem som är leasetagare har
Övriga leasegivares
ovan 3.2.3.
inte statistikförd
varför någon upp-

i avsnitt

är, som tidigare nämnts,
på objekt eller typ av leasetagare
har
internationell
leasingmarknad

anskaffning

och

avsättning

högt värde.

Som

exempel

kapital
måste

flygplan,
möjlighet

industriella

skepp,

transportmedel

som
eller

tågvill

och
inte,

att,
som krävs för inköp av så kapitalkräkan göra att
och storleksordningen
av finansieringen

i den omfattning

vande produkter
kunden

saknar

Kunderna

tunnelbanevagnar.
binda

av bl.a.
kan nämnas

kapitalkrävande

och

anläggningar

är svår att göra.
utvecklats
som finansierar
produkter
som har ett mycket

söka

sig till

den internationella

leasing-

och kapital-

marknaden.
I

synnerhet

leasing
mässigt
nivån

vid

en viktig
långsiktig
från

50 mkr

anskaffning

och

ñnansieringsform.
och avser belopp
upp till 1 mdkr.

försäljning
Leasing

utgör
av flygplan
är regelav flygplan
ligger i
varje flygplan

som för
Det är inte ovanligt

att kapital

Utveckling
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måste
från

sökas
flera

i flera

länder

länder,

inblandade.

och omfattning

och i leasingtransaktionerna

är då parter
varierar,
om omfattningen
000 jetflygplan
%
20-40
är leasavarav

Uppgifterna

men i världen finns 8 500-10
de. SAS flygplansflotta
har enligt

uppgift

ett marknadsvärde

av ca 17
mdkr,
varav ca 45 % är finansierat
genom leasing. Merparten
av
Saabs försäljning
finansieras
av Saab 340 flygplan
genom leasing,

Saab har
cross border.
en större andel genom exportleasing
finansierat
%
leasingbolag
55
de
360
flygplan
genom egna
ca
av
som
levererats.
och annan cross border leasing är enligt
Exportleasing

varav

Saab-Scania
för företagets civila flygplansverksamen förutsättning
het, där mindre regionala flygbolag utgör kundkretsen.
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Översikt

4

1

civilrätt

gällande

Lagreglering

4. 1 1
.

Finansiell

I Sverige

finns

sikte

över

ingen

på finansiell

kontraktsrättslig

särskild

från

Bortsett

leasing.

i 13 kap.

melser

leasing

finns

handelsbalken

vissa

lagstiftning
ålderdomliga

som tar
bestäm-

någon lagreglering

inte heller

Till skillnad från i många andra
av hyra av lös egendom i allmänhet.
saknas vidare i svensk konkurslagstiftländer se kapitel 8 nedan,
ning regler om gäldenärens avtalsförhållanden
som direkt kan tilläinleasing. Inte heller frågan om nyttjarens sakrättsliga
pas på finansiell
och
Det sagda gäller för både konsumentställning
är lagreglerad.

näringsidkarförhållanden.
utgångspunkten

Den allmänna

behandlingen

för den civilrättsliga

av
är att det är fråga om ett hyres- eller nyttjandesärdrag. I de allmänna avtals- och
med vissa karakteristiska

leasing

finansiell
rättsavtal

avtalsvillkor

alla

princip

råder

frågorna

kontraktsrättsliga

betyder
att i
utgångspunkt
är
som
eller
kan
Jämkning
ogiltighet

avtalsfrihet,

vilket

i leasingförhållandet

mellan parterna.
i fråga med stöd av främst generalklausulen
mot oskäFrån 1993 är även de
i 36 § avtalslagen 1915:218.
liga avtalsvillkor
i lagen 1981:1361
därom
reglerna
tvingande
om hemförsåljning
och giltiga

bindande
dock

komma

tillämpliga
och prop.
Nämnas

på hyra och leasing av lös egendom
1991/92:167
s. 11 f och 25.

till

reglerna

bör också de marknadsrättsliga

konsument

i lagen 1971:112

och lagen 1984:292
i konsumentförhållanden
om avtalsvillkor
Eftersom
dessa lagar inte
mellan
avtalsvillkor
näringsidkare.

större
Viss

och

direkt

betydelse

skyldighet

tillståndspliktig

inspektionen.
bolag

framgick

sådant

bolags

om
gäller

såsom
tillsyn,
som står under Finansinspektionens
verksamhet,
har lagarna dock ingen
ñnansbolagens

på verksamhet
bankernas

se 1 §

vid finansiell
bedöma

leasing.

att
finansieringsverksamhet

lagen 1988:606
om finansvilket ett
första
enligt
15
§
stycket,
av
bl.a.
kunde återkallas
inspektionen
om
av

I den numera
detta indirekt
tillstånd

villkor
i
av tillämpade
torde dock ligga på Finans-

skäligheten

upphävda

98
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åsidosatt

bolaget

uppenbart

bolaget

lät sig rättas

meddela

en skriftlig
kreditmarknadsbolag
intressen

ståndet

bort

tagits
skall

kundernas
intressen. Kunde det antas att
fick
det,
inspektionen
enligt 16 § i stället
av
erinran. I den nu gällande lagen 1992: 1610 om
har regeln
om åsidosättande
av kundernas
och ersatts av en mera allmän regel om att tilleller varning meddelas om bolaget visat sig

återkallas

att utöva sådan rörelse som tillståndet
stycket 3 och andra stycket. Motsvarande

olämpligt
första

1987:617.

bankrörelselagen

16§

framhålls

avser, se 5 kap. 17 §
regler finns i 7 kap.

I motiven

till

på grund
att återkallelse
av tillstånd
intressen är så naturligt
av kundernas

sättande

de nya reglerna
åsidouppenbart
av
att det inte behöver

fått en sådan
anges särskilt i lagtexten samt att den nya bestämmelsen
i bl.a. detta fall prop.
utforrrming
att den skall kunna tillgripas
1992/93:89
får konstateras
Trots dessa uttalanden
att lags. 228
stödet
och

för en skyldighet
för Finansinspektionen,
finansbolags
numera kreditmarknadsbolags

finansiell

leasing

departementspromemorian

1994:29

mening

skäliga

har,

i

Oskäliga

samband

med

avtalsvillkor

införlivande

i konsumentavtal,
93/13/EEG
om oskäliga villkor
för konsumentförhållanden
avtalsvillkorslag

förnyad

ari 1995 skall omfatta
tionens

tillsyn.

Detta

tionen

kunderna,

för

och
kommer

att både

av

Ds
m.m.
EG-direktiv

föreslagits

att en
från den l janu-

som står under Finansinspeki ett finansiatt frågor om avtalsvillkor
är oskäliga skall kunna prövas marknads-

även verksamhet
innebär

ellt konsumentleasingavtal

rättsligt

mot

är svagt

närvarande
I

är i civilrättslig

att tillse att bankers
avtalsvillkor
för

Konsumentombudsmannen

att utöva

tillsyn

och

Finansinspek-

över denna del av det finansiella

om-

förutom varning och återkallelse
Det kan tilläggas att Finansinspektionen
av tillstånd kan utfärda icke bindande allmänna råd och ge kritik genom
skriftliga erinringar. Vidare får inspektionen förbjuda verkställighet av bl.a.
kreditmarknadsbolags
beslut som strider mot lagen om sådana bolag och,
om beslutet redan verkställts, förelägga bolaget att om det är möjligt göra
rättelse, se 5 kap. 16 § samma lag. Noteras skall vidare det allmänna sundhetskravet på kreditinstitutens
verksamhet, vilket för kreditmarknadsbolagen
uttrycks i l kap. 4 § och 5 kap. 4 § angivna lag. l inspektionens skyldighet
att se till att en sund utveckling av bolagens verksamhet främjas kan även
ingå att tillgodose enskilda kunders krav
skäliga villkor jfr Ds 1994:29
allmänna skyldigheter
Denna del av inspektionens
har dock
s. 94
knappast sådan substans att det i texten åsyftade lagstödet kan anses
oskälig tillämpning
starkare. Exempelvis kan ifrågasättas om en civilrättsligt
av ett enskilt villkor i bolagets leasingavtal kan på grund av sundhetskravet
anses som "ett beslut som strider mot denna lag" enligt 5 kap. 16 § kreditoch därmed föranleda föreläggande mot bolaget att
marknadsbolagslagen
göra rättelse.

Gällande
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civilrätt

rådet

framöverväganden
se Ds 1994:29 s. 92-95. I promemorians
nuvarande
sankatt det knappast kan hävdas att inspektionens
EG-direktivets
föreskrifter
tionsmöjligheter
uppfyller
om att den
nationella
och effektiva
medel för att
lagen skall innehålla lämpliga
hålls

användandet

bringa

4.1.2

avtalsvillkor

av oskäliga

till

upphörande.

Avbetalningsköp

En avtalsform

ningsköpet,
till

tvingande
ningens

som ligger den finansiella
för vilken sedan länge gäller
förmån.

köparens

och innehåll

utveckling

Nedan

leasingen
särskilda

nära är avbetal-

lagregler
över

som är
lagstift-

skälen

för den.

ges en översikt

samt de rättspolitiska

1915 års regler
risker

De

som

förenade

är

säkerhet

uppmärksammades

1915

och

i varan
s. 296
avbetalningsköp

SOU

infördes

omgångar.

Bakgrunden

inom

dåtida

den

Särskilda
regler för
s. 73 ff.
1915 och har sedan byggts ut i flera
lagstiftningen
var vissa missförhållanden

redan
till

uppmuntrade

köparen

passade

inte

tidigt

hans

mot
av varor på kredit
se för det följande NJA

1975:63

avbetalningshandeln.

betalningssystemet
förledde

förvärv

med

till

I motiven
osund

framhölls

kreditgivning

att avoch ofta

att skaffa föremål som var onödiga för honom och
ekonomiska
förhållanden.
De avbetalningssâlda

och betingade
oskäligt
höga priser.
var av dålig kvalitet
överlägsna köparna och använde
var i allmänhet ekonomiskt
sin ställning
till att förmå köparna att underkasta
sig oskäligt hårda
avtalsvillkor,
bl.a. ovillkorliga
förfallooch förverkandeklausuler
vid

varorna
Säljarna

Visserligen

betalningsdröjsmâl.
villkoren

tillämpade

fullt ut, men en tvingande
Detta kunde
ansågs ändå påkallad.

första

säljarna

lagstiftning

till

ofta inte de hårda

köparnas

ske på samnordisk

basis

skydd
efter

hand tysk förebild.

1915 års lag gav köparen skydd främst mot alltför hårda påföljder
vid avtalsbrott.
Ett väsentlighetskrav
för användning
av förfalloklausul

och rätt att återta varan infördes,
liksom särskilda föreskrifter
Å andra sidan infördes
vid återtagande.
särskilda

avräkningen

om
regler

billigt
till

att snabbt och
om handräckning
som gav säljaren möjlighet
återta varan. Lagen gällde endast på avtal där priset uppgick

högst 3.000

kr.

i
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1953 års ändringar

1934:98,

se bl.a.
1949:38

prop.
och SOU

1950:42

slopades

2

detaljerade

mera
heten att använda
till

varan
betalningsköpet,

kopplingsförbehåll

gängligen

behövliga

30- och 40-talen

1948

på 3.000

dvs.

kr och infördes

av möjligsom gör köparens
utanför
förpliktelser
av-

begränsningar
villkor

av att han fullgör
för köparen
möjligheter

betalningssvårigheter,

fälliga

SvJT

3

avräkningsregler,

beroende
4

20-,

s. 382 ff, SOU
förhållandevis
vidtogs 1953
stora änd1953 s. 259 ff.
Genom
se NJA
1938:11,

värdegränsen

den övre

dessa 1

rätt

SOU

i avbetalningsköplagen

ringar

under

och reformförslag

flera utredningar

Efter

gång-

att få anstånd vid tillmot återtagande
av ound6
förbud
och sängkläder
mot utsamt

av avbetalningsgodset.
anförde
Departementschefen

5

förbud

mätning
hovet

av dessa reformer

NJA

följande

allmänna

synpunkter

på be-

1953 s. 266.

och särskilt
alltjämt mycket stora omfattning
"Avbetalningshandelns
den stora sociala bevisar tydligt
inriktning
dess branschmässiga
vilka saknar det kapital
Personer,
tydelsen av denna kreditform.
i
för kontantköp,
sätts genom avbetalningssystemet
som fordras
får
stånd att bedriva
en egen rörelse och den stora köparkåren
Avföremål,
möjlighet
att förvärva
som eljest varit oåtkomliga.
får
likväl
ekonomiska
betydelse
sociala
och
betalningsköpets
stora
det faktum,
är förenad
icke undanskymma
att denna kreditform
sakens
det
i
Tvärtom
ligger
olika
slag.
med olägenheter
natur,
av
Lättheten
kan missbrukas.
att med en ofta
att avbetalningssystemet
få förfoganderätten
kontantinsats
över en sak kan givetvis
obetydlig
oförståndig
locka en ekonomiskt
som han i det
person till affärer,
eller att köpa saker och ting, av
förmår
fullfölja,
långa loppet
nogräknad
behov.
En mindre
vilka han icke har något egentligt
Skulle
till sin fördel.
detta förhållande
säljare kan lätt utnyttja
avtalsfrihet
på området råda, kunde säljaren både i dylika fall och
lätt missbruka
den maktäven vid fullt lojala avbetalningsaffärer
ställning som äganderättsförbehâllet
ger honom genom att uppställa
och förverkandeförbeför köparen mycket stränga betalningsvillkor
håll. Dessa olägenheter har man sökt att i görligaste mån motverka
av tvingangenom att till köparens skydd uppställa ett regelsystem
Det
1915 års avbetalningslag.
Detta skedde genom
de karaktär.
icke var
visade sig emellertid,
att det sålunda införda regelsystemet
inom avbetaloch att vissa missförhållanden
effektivt
tillräckligt
kvarstod."
alltjämt
ningshandeln
Reformerna

på 197 0-talet

På 1970-talet

skedde

konsumentkreditlag

i en
en uppdelning av avbetalningslagstiftningen
delarna
i
de
civilrättsliga
KKrL,
1977:981;
som
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reglerar

köp med senare betalning i ett sammanhang
mellan
av köp med kredit kreditköp

avbetalningsköp,

former

och vissa näraliggande

näringsidkare

och

näringsidkare

m.fl.

civilrätt

konsument,

och

i en avbetalningsköplag
AvbL,
som med undantag

l978:599;

mellan
för

de

fick samma tillämpningsomsom föll under KKrL
1915 års lag. Den nya AvbL,
reglerar
som ännu gäller,

avbetalningsköp
råde som
således frågor
kredit

i förhållandet

mellan

säljaren

och köparen

vid

köp på

med minst

Partsrelationen
kan vara
en post och mot förbehåll.
näringsidkare,
privatperson
eller
näringsidkare
privatperson.

näringsidkare

privatperson
Nyheterna

regler

om
2

i KKrL

sanktionerade
marknadsrättsligt
var främst 1
vid
alla
kreditgivarens
konsumentinforrnationsplikt

till bl.a. låneköp
av kreditköpsbegreppet
en utvidgning
och vissa kontoköp
3
jfr ovan,
ett generellt krav på kontantinsats
vid kreditköp
4 viss utbyggom minst 20 procent av kontantpriset,
krediter,

nad av de regler om trepartsförhållanden
vid kreditköp
som införts
med 1973 års konsumentköplag,
5
skärpning
av förutsättningarna
för användning
vid kreditköp,
införande
6
av förfalloklausul
av en
vid förtidsbetalning

diskonteringsregel

och uppgörelse

vid

âtertagan-

förbud

vid kreditköp,
8 förbud mot
mot kopplingsförbehâll
dvs.
villkor
först avavräkningsförbehäll
betalning
att köparens
räknas på annan kreditsäljarens
9
skärpta
fordran vid kreditköp,
de, 7

för återtagande

väsentlighetskrav

mot användning
som kreditsäkerhet

på varor som är olämpliga
inte får kräva
att kreditsäljaren
ning
ning
andra

av förfalloklausul,
âtertagandeförbehåll
av
samt 11
en regel om

ut uppkommen

restskuld

vid

avräk-

efter återtagande.

1978 års AvbL:s

gamla

och användning

förbud

marknadsrättsligt

10

till

KKrL:s
AvbL.

i huvudsak,
förutom
motsvarar
en anpassoch viss modernisering,
systematik
reglerna i den

regler

Som

stöd

avbetalningsköpare

köputredningen

SOU

för att behålla särskilda
utanför konsumentomrâdet

1977:24

jfr

s. 75

1915 års lag hade inte tillkommit
köpen.

prop.

skyddsregler

Kredit-

1977/782142

s. 48:

med sikte enbart

Avbetalningsköpet
spelade alltjämt
kapitalsvaga
näringsidkares
anskaffning

för

anförde

på konsument-

roll
en beaktansvärd
av nödvändig utrustning

vid
för

rörelsen.
36 § avtalslagen gav ökade möjligheter
avtalsvillkor
att komma
fallet framstod
Avbetalningssom i det enskilda
som oskäliga.
köparens ställning skulle dock bli säkrare om det genom särskilda
bestämmelser

skapades ett preciserat

minimiskydd.

101

102
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för
till förbättringar
Det mötte betänkligheter
att i anslutning
avbetalför
näringsidkande
avskaffa skyddsregler
konsumentköpare
eftersom många näringsidkare
ningsköpare,
var beroende av denna
kunde sägas vara i väl så
rörelse och därför
konsumentköparna.
hjälp
lagens
som
av
och mest praktiskt
Det fick anses naturligt
att i fråga om återtagande av varan och på vissa andra punkter, där KKrL byggde på
reglering utanför konsument1915 års lag, behålla en motsvarande
kreditform

för

sin

behov

starkt

kunde främjas såväl en enhetlig behandavbetalningsköp
näringsidkares
som en samordav
Det erinavbetalningsköp.
dessa och konsumenters

Härigenom

kreditområdet.

ling sinsemellan
mellan

ning

rades att personbilar

säljs på avbetalning

till

både konsumenter

och

näringsidkare.
frameller tvingande
skulle vara dispositiv
om regleringen
endast att man genom dispositiva lagregler endast i mindre mån
sådana nackdelar
kunde motverka
som kunde befaras om lagregler

I frågan
hölls

över huvud

1977:24

taget saknas SOU

s. 76.

1992 års konsumentkreditlag
i
1992:830
en ny konsumentkreditlag
beträffande
konsumentEG-anpassning
en
tillämpningsområde
än 1977
och har ett bredare materiellt
krediter
i
samband
enbart
gällt
Många regler som tidigare

Den

1 januari

kraft.

Lagen

krediter
års lag.

1993 trädde

innefattar

med köp och

gäller

för 1

vissa

Detta

den, 2

förbudet

förtida

nu för i princip alla konsumentav reglerna om trepartsförhållan3 konsumentens
rätt till
mot avräkningsförbehåll,
förfalloför användning
4 väsentlighetskravet
av

vissa tjänster

krediter.

gäller

betalning,

i
betalning
vid förtida
samt 6
om avräkning
tillsyn, med viktigt undantag
princip reglerna om Konsumentverkets
tillsyn.
står
under
Finansinspektionens
för verksamhet
som
klausul,

5

reglerna

som gäller för även andra
föreskrift
är 1
om näringsen osanktionerad
och då tillvarata
idkarens skyldighet
att iaktta god kreditgivningssed
särskilt form2
intressen med tillbörlig
konsumentens
ett
omsorg,
nya regler
konsumentkrediter,
Helt

krav

för

för konsumentkreditköp,

konsumentkreditavtal

innefattande

bl.a.

skyldighet

om ränta och avgifter,
kreditgivaren
att i avtalet
ange

och 3
för

regler

för ränte- och avgiftsändring.
förutsättningar
krediter och krediter med
för
s.k.
löpande
vissa
särregler
ges
föreskrivs
vissa regler som innebär en förbunden ränta. Slutligen
del, t.ex.
endast för kreditköpens
stärkning
av konsumentskyddet

någorlunda

preciserade

Därtill

reglerna

för trepartsförhållanden.
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Skälet

till att nya regler infördes på detta område var som antytts
skyldigheten
att anpassa de svenska reglerna till EG-direktiv
innan EES-avtalet
trädde i kraft. Eftersom
de
om konsumentkrediter
aktuella
EG-direktiven
flera punkter
går längre till skydd för
främst

konsumenterna

än den tidigare

även fristående

krediter,

Det hade därtill

minimiregler.

är av stor ekonomisk
har små möjligheter

konsumentkreditlagen,

ålåg det Sverige
framhållits

betydelse

att hävda
1991/92:83
25.
prop.
s.
Den nya konsumentkreditlagen

och omfattar

att här införa motsvarande
att de fristående krediterna

för hushållen

och att konsumenterna

sina intressen
omfattar

kreditgivarna

mot
inte

se

konsumentleasing,

arbete avvaktats.
I proposiutan i denna del har Leasingutredningens
tionen
framhållits
noteras allmänt
att det i flera sammanhang
att
vid leasing är bristfälligt
konsumentskyddet
och att skyddsbehovet
är
särskilt

påtagligt

i trepartsförhållanden

4.2

Gränsdragningen

4.2.1

Avbetalningsköplagarnas

En central

eller

fråga

kreditköp.

vid

a.

mellan

prop.

leasing

och

med

motiv

regler

leasing

Redan

s. 26 och 81.

är var gränsen går mot
1915 års avbetalningsköplag

köp

avbetalningsköp
föreskrev

i 1 §

andra stycket:
Har avtalet betecknats
såsom hyresavtal
eller betalningen
såsom
för godsets bruk och nyttjande,
skall utan hinder därav
vederlag
avtalet anses såsom avbetalningsköp,
såframt det finnes vara åsyftat, att den, som fått godset till sig utgivet, skall bliva ägare därav.
till stadgandet framhölls
först att det ojämförligt
vanligaste
avtalet
utformades
avbetalningsköp
att genomföra
var att
som
Karakteristiskt
skulle
ett hyreskontrakt.
var då att hyresförhållandet
bestå till dess hyrestagaren
erlagt de överenskomna
hyreslikviderna,
I motiven
sättet

varefter
förekom

övergå

han hade rätt att behålla objektet som sin egendom.
avtal där äganderätten
till objektet
inte automatiskt

Vidare
skulle

på hyrestagaren

men där han i stället gavs rätt att, när den
överenskomna
hyran betalats, köpa objektet mot ett obetydligt
belopp. Än vidare förekom avtal, där själva hyreskontraktet
visserligen
saknade
sådan

varje antydan
övergång

1915 s. 304, jfr
I motiven

om en senare äganderättsövergång
men där en
för
utgjorde
affären
förutsättning
NJA
en tyst
296

uttalades

vidare

NJA

1915 s. 306

103

104
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huruvida
"När det gäller att avgöra,
ett avtal har karaktären
av
obunden
eller icke, är man naturligtvis
avbetalningsköp
av den
sin överenskommelse;
givit
kontrahenterna
benämning
man har
syfte, som
allt att taga hänsyn till det ekonomiska
härvid framför
Uppenbart är, att förslagets bestämrnelde med sitt avtal fullfölja.
form
å sådana i hyreskontraktets
jämväl
tillämpning
måste
äga
ser
I praxis har någon
förklädda
köpeavtal, för vilka ovan redogjorts.
innebörden
gång yppat sig tvekan angående den verkliga
av ett
någon bestämmelse
icke innehåller
dylikt avtal, när kontraktet
om
varje tvivel i detta hänäganderättens övergång. För att undanröja
paragraf upptagits sådan erinran, att lagen
seende har i förevarande
skall äga tillämpning
även i ett sådant fall, såframt syftet finnes
skall bliva ägare
fått
godset till sig utgivet,
den,
som
vara, att
Att i det
betalningen.
därav sedan han erlagt den överenskomna
fallet avgöra, om detta kan antagas hava varit meningen,
särskilda
härav måste
Vid bedömande
torde icke möta större svårigheter.
äro
framför
allt tagas i betraktande,
om de avtalade hyresbeloppen
allenast för
så höga, att de icke kunna anses utgöra gottgörelse
sakens begagnande. En annan omständighet,
som tyder därpå att
icke avtalats utan att
bestämd
hyrestid
någon
föreligger,
är, att
köp
förfallotid
träffats endast om beloppens storlek,
överenskommelse
och antal."
Avtalets

formella

framför

allt

beskrivna
avtalsformer,
sista

beteckning

skulle

avtalets

ekonomiska

"förklädda

köpeavtal"

dvs.

avtal

hyresbetalningen,

med
avtal

alltså

syfte.

vara avgörande utan
till tidigare
Hänvisningen

innefattar
automatisk

där

nyttjaren

inte

samtliga

ovan

angivna

äganderättsövergång

vid

köpoptionsrått

till

har

något

inte säger
pris och avtal där hyreskontraktet
om
för avtalet. Motiväganderättsövergång
men detta är en förutsättning
uttalandet
ger samtidigt uttryck för att det avgörande skulle vara vad

obetydligt

som kunde antas ha varit meningen i det särskilda fallet. Vid bedömbeaktas,
omständigheter
ningen härav skulle dock främst objektiva
bara för nyttallt om hyrorna innefattade
framför
mer än ersättning
utformad
för
varit
att
noggrant
jandet. Lagtexten
ge utrymme
synes
för en sådan tillämpning.
överfördes
bestämmelse
Den gamla avbetalningsköplagens
och 1978 års avbetalningsköplag
års konsumentkreditlag

till

1977
mellan

och sedermera
även till 1992 års konsumenti
sak
ändring
någon
utan att
angavs vara avsedd. l § tredje
3
§ andra stycket konsumentmed
vilken
års
lag,
stycket i 1978
närvarande
stämmer överens, lyder för
kreditlagen

näringsidkare

mfl.,

kreditlag,

2 Jfr även 2 kap. 5 § andra stycket JB "om det är åsyftat att den som fått
föremålet utgivet till sig skall bli ägare av detta".
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eller betalningen
Har avtalet betecknats som uthyrning
som vederändå avbetalningsköp,
lag för varans nyttjande föreligger
om det är
skall
bli
utlämnas
ägare av denna.
avsett att den till vilken varan

lydelse

Denna
1915

lag.

års

kan

riktning,

i
som framgår nära den gamla formuleringen
i subjektiv
och viss förskjutning
En nyansskillnad,

ligger

mellan

finnas

kanske

finnes

"det

vara"

i den

gamla

texten och "det är" i den nya.
till de nya bestämmelserna
Kommentarer
ges främst i förarbetena
Det skall nämnas att kommittétill 1977 års konsumentkreditlag.
betänkandet
angående denna lag även innehöll ett förslag till lag om
av vara till konsument,
till
från kreditköp
överströmning

uthyrning
den

finansiell

såsom

leasing

reglerna

eller

för kreditköp

tillämpas.

och

inte

regler

motsvarande

I specialmotiveringen

benämning

För

hyrköp.

det begränsade

därmed

gränsdragningsregeln

vars primära syfte var att stoppa
hyresförhållankreditköpsliknande

avgörande

tjänade

kommittén

syftet

att avgöra om för hyresavtal skulle

angavs bara helt kort att
vid
denna gränsdragning

var
I allmänrnotiveringen

till

uthyrningslagen

avtalets
SOU

framhölls

1975:63 s. 224.
kunde vara att se som maskeraatt hyresavtal med köpoptionsklausul
önskat
de kreditköp
men även som hyresavtal där parterna verkligen
1975:63 s.
SOU
hålla frågan om köp öppen till ett senare tillfälle
man från att lägga fram särskilda regler
Trots det angavs
1976/77: 123 s. 80 och 142
prop.
om uthyrning
a.
i sak samma synpunkter i gränsdragningsfrägan
som i betänkandet
kunde
såmed
köpoption
hyresavtal
Ett
f
och
158
140
prop. s.
kreditköp
ledes vara ett maskerat
men det kunde även hända att
parterna velat lämna frågan om köp öppen, varvid avtalet skulle ses

205.

avstod

I propositionen

I övrigt fick det
till dess optionen utnyttjades.
som ett hyresavtal
till rättstillämpningen
överlämnas
att dra gränsen med tillämpning
av
347
yttrande
lagrådets
jfr
även
lagbestämrnelsen
a. prop. s.
mellan näringsidkare
till lagen om avbetalningsköp
I förarbetena

köp måste syfta
att ett avtal för att förtjäna beteckningen
skall få förfoganderätt
över varan, antingen
att varumottagaren
Bestämmelserna
uppfyllts.
omedelbart
eller sedan vissa villkor
om
inte
på leasingtillämpas
i
"princip
skulle följaktligen
avbetalningsköp

framhölls
till

eller
För bedömningen
avtal utan köpoption.
av avtal med uttrycklig
till konsumentkreditlagen
hänvisades
till förarbetena
tyst köpoption
jfr prop. 1977/78:142
SOU
1977:24 s. 79 och 104
s. 84.
Som redan nämnts

kreditlag

överförts

I förarbetena
1991/92:83

har gränsdragningsregeln
i sak oförändrad

hänvisas
s. 105

till

till

förarbetena

i 1977 års konsument-

1992 års konsumentkreditlag.
till

den tidigare

lagen

prop.

105
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Sammanfattningsvis

framgår således av avbetalningsköplagarna
med
med färlängningsatt leasingavtal
utan option och leasingavtal
för närvarande
option för leasetagaren
i princip
inte kan betraktas
motiv

Man kan även dra slutsatsen
eller kreditköp.
som avbetalningsköp
för leasetagaren
i princip
inte
att avtal med förlängningsskyldighet
kan bedömas som köp. Gemensamt
för dessa fall är att de inte innefattar

att klassificera
avtalets
allmänna

möjligt
att

eller realisationsmöjlighet.

någon förfogande-

leasingavtal

Det är vidare

som avbetalningsköp
effekt
motsvarar

ekonomiska

redan därför

avbetalnings-

Klart är å andra sidan att ett som leasingavtal
betecknat
vid
avtalstidens
avbetalningsköp
leasetagaren
är ett
utgång
om
matiskt
blir ägare när han erlagt överenskomna
betalningar.

köpets.

leasingavtal

med köpoption

inte

avtal
autoFör

är utgångspunkten

att ett nyttjanderättsavtal föreligger
till dess optionen utövas, om inte den verkliga
partsavsikten det reella avtalsinnehållet
är att leasetagaren inte bara har
från i
rätt att köpa objektet utan att han skall göra det. Till skillnad
1915 års motiv sägs inte uttryckligen
i motiven
till den nuvarande
avsikten med
om den verkliga
hand objektiva
eller subjektiva

lagstiftningen
efter

i första

motivens

liksom

formuleringar,

kan möjligen

skönjas

gamla

Det är dock

lagen.

avtalet

skall

kriterier.

i den gällande

lagtexten

bedömas

I de senare
jfr ovan,

synsätt än i motiven till den
ett mer subjektivt
tveksamt om någon verklig
skillnad
före-

särskilt

ligger,

i sak inte sagts vara åsyftad.
som någon ändring
Eftersom
de nya motiven
överlämnar
till
riktlinjer
utan särskilda
rättstillämpningen
med verklig
hyresavtal
att dra gränsen mellan

köpoption

och maskerade

köp, kan därför inte uteslutas att de om1915
års motiv främst skulle beaktas vid beenligt
som
får anses vägledande.
dömningen
I så
av avtalets syfte, fortfarande
fall kan främst leasingavtal med köprätt till obetydligt
vederlag sättas
i fråga.
ständigheter,

I denna

del skall

till

sist anmärkas

att varken

de gamla

eller

nya
sanktioanvisningsoption,
anger hur avtal med säljoption,
eller andra fonner
köpoption
skall
optioner
av kombinerade

lagmotiven
nerad

bedömas.
avsnitt

4.2.2

Dessa

4.2.3

avtal

vissa

andra

optionsfall

analyseras

närmare

Rättspraxis

Det föreligger
direkt

och

nedan.

inte något avgörande

frågan

när ett som
avser
skall anses som köp.

från Högsta

hyres-

eller

domstolen

leasingavtal

HD

som
betecknat

i
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till ett annat
NJA 1963 s. 129 hade ett företag LG
I rättsfallet
först sålt en maskin men på begäran av LT sedan i
företag LT
för denne.
till LT med köpoptionsrätt
stället hyrt ut maskinen
maskinens
skulle
hyresbeloppen
plus
Optionspriset
motsvara
vid avtalets ingående. I målet förelåg i LG:s konkurs
kontantpris
i LG:s
tvist mellan LT och en innehavare
av förlagsinteckningar
I målet var dock
ingick i förlagsegendomen.
rörelse om maskinen
i den relevanostridigt
att maskinen ägdes av LG. HD konstaterade
begagnats inte kunde ha den
ta delen att avtalet innan optionsrätten
förlagsegendomen.
verkan att maskinen upphört att tillhöra
kunde HD i rättsdet var ostridigt
att LG ägde maskinen
form
fallet inte gärna bedöma avtalet efter annat än den
som parterna
gett det. Enligt domskälen bedömdes inte heller frågan om avtalet var
köp eller hyra utan om egendomen vid tillämpning
av förlagsinteckEftersom

karaktär av
mot bakgrund av avtalets ekonomiska
när den uthyrdes
upphöra att vara inteckningsunderlag

ningsförordningen,
köp,

skulle

med

köpoptionsrätt.

kontrakt

Jfr

Millqvist

s. 90 och Möller,

Konkurs

och

s. 541 not l04.3

kan RH 1986:153
nämnas. Här hade
Från refererad hovrättspraxis
först ingåtts avoch ett enmansaktiebolag
mellan ett ñnansbolag
Sedan aktiebolaget
gått i konkurs
för en grävmaskin.
betalningsköp
med finansLT
varefter
aktiebolagets
maskinen,
ägare
återställdes
för
72
månader
leasingavtal
ingick ett finansiellt
bolaget LG
om
målet
hade
leasingavgiften
i
LT:s
uppgifter
maskin.
Enligt
samma
efter en uppskattning
beräknats
av vad arbetena med maskinen
restvärdet var knappt 10 %
Det kalkylerade
kunde tänkas inbringa.
tidigare
ingick LT:s
i vilket
rest- och ränteskulder.
av baspriset,
hade valts därför att LT inte hade medel till den
Leasingalternativet
efter
vid
I tvist
avbetalningsköp.
kontantinsats
som krävdes
maskinens
återtagande gjorde LT gällande att avtalet var ett avI målet var ostridigt
betalningsköp.
att avtal om köp inte uttryckförts om vad som
och att inga diskussioner
ligen överenskommits
skulle ske med maskinen vid avtalets slut. LT hävdade dock att det
äganderätt vid
och avsikten att han skulle förvärva
varit självklart
föreskrifter
slut och att leasingavtalets
leasingtidens
om återlämnande inte skulle gälla. Enligt LT hade man vid ett Sammanträffan-

3 Rättsfallet NJA 1976 s. 134 rörde utmätning av en TV som hyrts ut men
ändå utmätts för hyrestagarens skulder under påstående att avtalet hade
omvandlats till köp. I HD ansågs inte visat att hyresavtalet blivit ett köp.
Fallet saknar intresse i sammanhanget, eftersom prövningen var begränsad
till frågan om uthyraren styrkt påståendet att han vid utmätningen fortfarani nude stod som uthyrare och därmed upphävt besittningspresumtionen
varande 4 kap. 18 § UB. Jfr t.ex. Hessler i SvJT 1983 s. 169, Millqvist
s.
89 och Möller, Konkurs och kontrakt s. 438 not 11.
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under vilka former LT skulle kunna ha kvar
de hos LG diskuterat
maskinen
efter bolagets konkurs.
Ett leasingavtal
hade lagts framför honom och han hade känt sig pressad att skriva på. Det hade
inte varit tal om skillnaden mellan leasing och avbetalningsköp
men
LT hade förstått att det var ett leasingavtal han undertecknade.
LG
slut frågar
att man vid avtalstidens
uppgav att det var branschpraxis
vilket
i de flesta fall
leasetagaren om denne vill köpa objektet,
brukade
leda till köp. Om köp inte hade kommit
till stånd i det
aktuella fallet, och LT inte velat lämna tillbaka maskinen,
hade LT
för ett år i sänder
antagligen
erbjudits
att förlänga leasingavtalet
framhöll
mot en kraftigt reducerad avgift. - Hovrätten
att om LT:s
skulder till LG vid leasingavtalets
ingående beaktades, gav utredvarit
ningen inte stöd för att den överenskomna
leasingavgiften
större än som kunde anses motsvara skälig ersättning för brukandet
Med hänsyn härtill
och på de skäl tingsrätten
hade
av maskinen.
anfört var avbetalningsköplagens
regler inte tillämpliga.
Tingsrätten
hade anfört att leasingavtalet
utsade att maskinen
var LG:s egendom och skulle återställas efter leasingtidens
slut, att det ostridigt
inte hade förekommit
några diskusioner
om vad som skulle hända
med maskinen vid den tidpunkten
och att omständigheten
att leaseskäl att
köper objektet inte var tillräckligt
tagaren då vanligtvis
bedöma avtalet som ett avbetalningsköp.
Avtalet
kunde

innehöll

kommits
nades

fall

inte heller

inte någon köpoptionsklausul.
visa att köpoption

och än mindre

Leasingavgiften
Med

i detta

leasetagaren

inbringa,
hänsyn

till

att parterna
hade därtill fastställts

ömsesidigt

och det kalkylerade

restvärdet

dessa omständigheter

bundit

efter vad LT:s
kunde

Tydligen

muntligen

överens-

sig för

nyttjande

köp.

beräk-

var inte obetydligt.
avtalet inte gärna anses

som annat än ett nyttjanderättsavtal.
I MD

1991:31

förde KO talan i Marknadsdornstolen
med yrkande
skulle förbjuda
ett bolag att vid marknadsföring
av
erbjuda s.k. hyrköp,
när det av
video och TV
av erbjudandet enligt KO framgick att det egentligen
En förutsättning
för bifall till talan var att den
avsåg kreditköp.
I den aktuella annonpåtalade marknadsföringen
avsåg kreditköp.
konsumenten
först
under drygt tre år
erbjöds
hyra
objektet
att
sen
varefter det kunde köpas för fem kronor.
Enligt annonstexten
gavs
konsumenten
chansen att hyra på vanligt
sätt och sedan "för en
KO hävdade att avtalssymbolisk
summa ta över apparaterna".
formen
i konsumentkreditlagen
avsåg att kringgå skyddsreglerna
varför otillbörlig
ränta och lägsta kontantinsats,
om främst effektiv
handling
1975:1418
förelåg
enligt 2 § marknadsföringslagen
konsumenten
vilseleddes
avtalets
karaktär.
rättsliga
att
genom
om
för att avsikten var att konsuEnligt KO talade omständigheterna
sedermera
skulle
förvärva
vilken
avsikt
måste
menten
varorna,
Särskilt framanses varit gemensam för parterna vid hyrestillfállet.
om att MD
hemelektronik
utformningen
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låga beloppet fem kronor,
hölls det anmärkningsvärt
vars storlek
gjorde att knappast någon avstod från att köpa varan. Att köp var
också tydligt av den övriga annonstexten,
bolagets avsikt framgick
fick anses i hög grad ha varit
och det intryck annonsen förmedlade
beslut att ingå avtal med bolaget.
bestämmande
för konsumenters
Bolaget invände bl.a. att dess avsikt inte var att kringgå konsumentkreditlagen,
att avtalet var uthyrning,
att varan kunde bytas ut
under vissa förutsätthyrestagaren
under pågående hyrestid,
att
ningar också kunde bringa hyresförhållandet
att upphöra i förtid,
andra
debiterade
för
inte
vad
företag
högre
hyrorna
än
att
var
ställdes
på
motsvarande
hyrestider,
att de kreditvärdighetskrav
som
inte
kunderna var desamma som vid kreditköp,
att någon likviditet
eftersom alla
vid köp av hemelektronik
heller behövde förekomma
i form av
företag i branschen erbjöd förmedling
av snabbkrediter
avtalsforrnen
bl.a. kontokort,
att den erbjudna
var enbart positiv
med höga restmed de olägenheter
jämfört
för konsumenterna
vid privatleasing
och att åtgärden att redan
värden som förekommit
vid avtalstillfället
garantera att kunden inte skulle drabbas av obevid hyrestidens
utgång således var mycket
hagliga överraskningar
inte gav stöd för annat
MD fann att utredningen
konsumentvänlig.
med optionsavsåg nyttjanderättsavtal
än att marknadsföringen
i förMed beaktande av främst lagrådets uttalanden
bestämmelse.
ansågs samma lag inte vara
arbetena till konsumentkreditlagen
detta slags avtal.
tillämplig
talan mot ett bolags markI MD 1991:32 förde KO motsvarande
hushållsmaskiner.
KO anförde väsentligen
hyrköp
nadsföring
av
av
avgörande, bl.a. med tillägget
samma grunder som i ovannämnda
att maskiner av det aktuella slaget till utförandet
var sådana att de
Enligt annoninte lämpar sig att lämnas tillbaka.
efter installation
den
för
tio
kronor.
hyrts
sedan
köpas
Enligt bolakunde
varan
sen
minsta
tolv
månader,
hyrestid
innebar
erbjudandet
get
varen
efter kunden när som helst kunde säga upp avtalet. I avtalet ingick
Det angivna
och service under hyrestiden.
fri leverans, installation
lösenpriset gällde efter en hyrestid om 42 månader, vilket av missatt hustag inte hade angetts i annonsen. Det var vidare felaktigt
värdesatte
inte lämpar sig att hyra, och kunderna
hållsmaskiner
installation
och
fördelar
med fri service, transporter,
hyresavtalets
ha
vilja
Flertalet
hyreskunder
möjligheten
att byta modell.
sas
möjligheten
att kunna köpa varan, vilken möjlighet
var en trygghet
Bara tjugo procent
hyrköp.
för kunden. Därför användes uttrycket
hyresatt förvärva
av kunderna uppgavs dock utnyttja möjligheten
objektet. - MD avgjorde ärendet på samma sätt och på samma skäl
som i MD 1991:31.
Det är ovisst

köpsmål
för

att

i vad mån bedömningen

i dessa marknadsrättsliga

hyr-

leasing, bl.a. därkan anses vägledande även vid finansiell
inslag här
bedömda
avtalens
hyresrättsliga
de
flertalet
av
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transaktion.
I MD:s skäl
saknas och det är fråga om en ren finansiell
I
antyds dock inte uttryckligen
att detta skulle göra någon skillnad.
å
andra
sidan
citerar
ganska
MD
det lagrådsyttrande
anges
som
att det "inte generellt
hyresavtal med köpoptionsklausul

försiktigt

torde vara möjligt
att inordna
under konsumentkreditlagen
prop.

sett"

ovan torde gällande gränsdrags. 348. Som framhölls
inte utesluta att man bedömar avsikten med avtalet
I annat fall
på utfäst köpoptionspris.
med beaktande
av storleken
kan
med
option
en
som
ropas av för
synes inte ens ett leasingavtal
kan visas
noll kronor kunna bedömas som köp om det inte konkret
1976/772123

ningsbestämmelse

bundit

att leasetagaren

i förväg

4.2.3

närmare

Den

objektet.

sig att inte återlämna

gränsdragningen

vid

olika

optionstyper
utgångspunkter

Några
Den

utgångspunkten

allmänna

reglerna

i 3 § andra

stycket

är att de likalydande
och 1 § tredje
konsumentkreditlagen
i det följande

m.fl. inte tillmäter
mellan näringsidkare
stycket avbetalningsköplagen
avtal
eller
deras
önskan
i sig att få avtalet
sitt
på
beteckning
parternas
eller köp avgörande betydelse. Det
bedömt som ett nyttjanderättsavtal
är fråga om tillämpningen
varför denne inte i förväg

av tvingande regler till ena partens skydd,
kan avstå från det skydd som reglerna ger

av lagen skyddade parten bör därför inte heller kunna
verkan avstå från att låta avtalets karaktär av köp eller
dvs. de rättigheter
avgöras efter avtalets innehåll,
nyttjanderättsavtal

honom.

Den

med bindande

gäller i princip
som avtalet består av. Motsvarande
såsom
det sakandra
tvingande
regelsystem,
tillämpningen
av
rättsliga och det skatterättsliga.
mellan leasing och köp kan
Ett första steg vid gränsdragningen

och skyldigheter
vid

att
vara att precisera vad som menas med att parterna överenskommit
äganderätten till objektet skall övergå till leasetagaren, dvs. vad som
för
konstituerar
ett köp. Hur skall ett avtals innehåll vara beskaffat
att köp skall

betalningsköplagarna
endast

princip
kallas
rätten

De tidigare

föreligga
anger

beskrivna

ger inget direkt
att ett köp skall

svar

bestämmelserna

på detta,

anses som

eftersom

köp

även

om

i avde i
det

ägandehyresavtal. Angivandet
av att avtalet skall överföra
i
de
svårledning
inte
heller
någon
till nyttjaren
närmare
ger

bedömda

fallen,

för att det skall

det inte anges vad som krävs
anses överföra äganderätt.
eftersom

av ett avtal
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Parternas
skrivas

Gällande

primära

rättigheter

och

skyldigheter

vid

köp

civilrätt

kan

be-

följande

enligt

Den ena parten säljaren
har rätt att få en summa pengar köpemed fri förfoganderätt
skillingen
äganderätt
mot att han fullgör
sin skyldighet
få fri förfoganderätt
köparen
att låta motparten
äganderätt
över viss egendom varan.
Omvänt
har köparen då
rätt att få varan med fri förfoganderätt
han
fullgör
sin
mot att
skyldighet
att betala köpeskillingen.

Säljaren

är alltså borgenär

för fordran

på köpeskillingen

och gäldenär

för skyldigheten

gäller för
att utge varan, medan motsatt förhållande
del. Beskrivningen
köparens
huvudförpliktelser
är i
parternas
av
Således är köparen inte förpliktad
princip uttömmande.
kräva
att
ut
varan för egen del utan kan redan vid köpet avstå från eller överlåta denna rätt
inte
sätt är det givetvis
arman. På motsvarande
nödvändigt
att säljaren själv utnyttjar
rätten att uppbära köpeskilParterna

lingen.

tionsrättsliga

har med andra ord,

att det inverkar

avtalets

att disponera
karaktär.

Äganderätt har i beskrivningen
rätt,

vilket

inte behöver

natura. Bl.a.
missionsrätten

i enlighet

frihet

principer,

innebära

med allmänna

över sina rättigheter

obligautan

ovan översatts med fri förfogandeen rätt att få tillgång till objektet in

de gränsdragningskriterier

inom komsom utvecklats
kan räcka att
att det för köp i vissa situationer
den ifrågasätta köparen har rätt att tillgodogöra
sig köpeobjektets
värde och att den ursprunglige
ägaren inte har kvar något beaktansvärt intresse i objektet eller dess värde, se närmare följande avsnitt.
visar

I övrigt är det svårt att säga generellt
vad som krävs för att köp
skall anses föreligga,
vilket delvis kan bero
att svensk civillagstiftning saknar en övergripande
definition
köp.
I köplagen
finns
av

visserligen

regler

och rätt till
förpliktelser
parternas
som beskriver
påföljder vid köp av lös egendom. Dessa regler är emellertid
endast
för det fall avtalet eller utbildad partspraxis
normalregler
eller partsbindande

sedvänja

inte säger annat. Lagen anger inte heller hur
den
eller
vilka av dess föreskrifter
stora
av
som kan avtalas
bort och köp ändå föreligga.
Motsvarande
gäller i princip även för
konsumentköplagen
och 4 kap. JB:s regler för köp av fast egendom.
delar

I svensk
avtal.
dock

Av

rätt
främst

finns

att ett hyresavtal

4 Jfr Almén,

vidare

inte

J Bzs föreskrifter

någon

allmän

definition
av hyresfast
egendom
framgår
av
vilket viss egendom upplåts

för hyra

är ett avtal genom

Om köp och byte av lös egendom s. 12 vid not 42 ff.
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antingen för viss tid eller för obestämd
mot ersättning,
uppsägning.
till
tid med rått
mellan leasing och köp blir det avgörande
Vid gränsdragningen

nyttjande

till

avtal skall anses utgöra
betecknat
om ett som leasingavtal
köp med hänsyn till de optioner i vid mening
som överenskommits
avtalet.
del
Att leasingavtalet
integrerad
mindre
eller
av
som en mer
kan
nyttjanderättsavtal
utgör ett
som sådant, bortsett från optioner,

normalt

i avsnitt 4.2.1
framgår
sättas i fråga, vilket
av slutsatserna
således
hyresavtal
kriterierna
är
på
nämnda
De
av mindre
nyss
ovan.
intresse. I fokus står gränsen mellan option och köp.

sällan

och motsvarande

köpoptioner

Sanktionerade

anvisningsoptionef

där LT vid avtalets slut har
avser en grupp optioner,
objektets
pris normalt
till ett förutbestämt
rätt att köpa objektet
och är skyldig att betala eller svara för hela
restvärde
kalkylerade
avsnitt

Detta

Som
köprätten.
av detta pris om han inte utnyttjar
anvisa
LT
ha
kan
rätt
att
till eller i stället för köprätt
alternativ
sig positiv skillnad mellan uppnått och förutköpare och tillgodogöra
eller

delen

större

pris.

bestämt

skall anses ha
villkor
genom dylika
tillagts rätt och skyldighet
att köpa objektet.
Till en början är det klart att avtalet är köp om LT är
Typfall
skyldig att betala ett lika stort belopp oavsett om han väljer att förvärva objektet eller att återlämna det. LT har då rätt att köpa objektet

Frågan

är

i vilka

fall

LT

pris. Att LT är
att betala överenskommet
betydelse, eftersom
objektet har ingen självständig
fri att återlämna
från
avstå
kan
alltid
borgenär
eller
köpare
en rättighet jfr
annan
en
Vad parterna kallar det belopp LT skall erlägga
föregående avsnitt.

och är ovillkorligen

vid återlänmande
detta typfall

Till
har

rätt

köpare.
anvisa

skyldig

saknar

likaledes

betydelse.

måste också räknas

avtal där LT

inte uttryckligen

objektet men där han har rått att anvisa
att själv förvärva
En sådan option innefattar
om inte annat anges att LT kan
realiteten
har köprätt
i
han
sig själv, varför

5 Parterna kallas i det följande LT och LG och deras avtal leasingavtalet
utan att det innebär ett ställningstagande i frågan om avtalet är leasing eller
köp.
5 Till detta typfall bör även räknas avtal där LT saknar såväl rätt att själv
köpa som att anvisa sig själv men genom att bjuda högst har rätt att bli
sig positiv
anvisad av LG. Eftersom LT här antas ha rätt att tillgodogöra
skillnad mellan uppnått och förutbestämt pris, kan han i princip bjuda hur
högt som helst utan att behöva betala LG mer än det förutbestämda priset.
Reellt sett har LT därför första rätt att förvärva objektet till detta pris.
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att själv

skyldig

säljning

sker till

betala

hela det förutbestämda

LT

priset

inte vara
då för-

någon annan till ett lägre pris än det förutbestämda.
Och om objektet inte alls går
däremot för prisskillnaden.

LT

svarar
att sälja, eller den anvisade köparen
betala allt själv. Att LT inte primärt

ingen

brukar

anvisningsoption

innehåller

När leasingavtalet

primärt

civilrätt

artskillnad

jämfört

ansvarig

med

gäldenär

inte gör rätt för sig,
svarar
vid köp,

läget
för

för betalningen
eftersom
och

betalningen

LT

måste

LT

innebär
kvarstår

en köpare eller
betalningspresta-

ytterst
kan anvisa annan att fullgöra
annan penninggäldenär
tionen när det inte medför skada för borgenären,
t.ex.
som

genom förlust
beskrivna
leasingvillkorens
rättsverkningar
kvittningsrätt.
De
när
av
utlöses
inte
vidare
desamma
köpare
köpa
LT väljer att
är
när en
som
inte kan eller vill fullgöra köpet och säljaren därför häver, täcknings-

säljer

kräver

och

skadestånd

med

prisskillnaden.

Enligt

leasing-

inte även rätt att kvarstå vid avtalet och
vilken rätt finns vid köp om inte annat avtalats, se
kräva fullgörelse,
i
Av den särskilda avbeställningsrätten
52 § första stycket köplagen.
har LG visserligen

villkoren

stycket samma lag jfr 37 § Konsumentköplagen,
skadeståndets
denna punkt och det kontraktuella

52 § andra
friheten

avtalsfunktion

följer emellertid,
även
att ett köp föreligger
som fullgörelsesurrogat
då säljaren inte har rätt att hålla fast vid köpet utan får nöja sig med
Det sagda gäller även vid avbetalningsköp,
hävning och skadestånd.
tvingande

och avbetalningsköplagarnas
för

att det skulle krävas mer
formen av ett leasingavtal.
I andra
avtalet

fall

se exempel

belopp

i avsnitt

gränsdragningsregel
skall

föreligga

talar mot
har

när avtalet

vara bestämt till ett i
viss
pris
procentsats
en
av förutbestämt
22.13
ovan.
För det fall LT väljer att åter-

betalningsskyldighet

kan LT:s

angivet

att köp

eller

En skillnad
att betala detta belopp.
i föregående stycke är att LT:s
med det fall som diskuterades
jämfört
här inte uppgår till 100 % av det förutbestämda
betalningsansvar
priset, utan som regel 75-95 % därav. Även ett på detta sätt konstruerat avtal torde vara att bedöma som ett köp om den ersättning
är avsedd att, såsom ett
som LT har att betala vid återlämnande
lämna

objektet

är han skyldig

skadestånd,
fungera som en sanktion och ett påtryckför att LT skall förmås att inte återlämna objektet. Detta
den
främst då ersättningen
är så hög att den klart överstiger

standardiserat

ningsmedel
gäller

föreligga
skillnad
som kan förväntas
och objektets marknadspris
optionspriset

mellan
vid

det

förutbestämda

den tidpunkt

då optio-

säkerhet kan i förnen kan utövas. Att man inte med 100-procentig
kommer
bära
hela
bedöma
LT
väg
att
ansvaret för det förutbeom
stämda priset eller någon del kommer att falla på LG, kan inte anses
hindra

att avtalet

bedöms

som köp.

Motsvarande

ovisshet

föreligger
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i ett varaktigt

även
första

till

köpeskillingen

bort

om ett skadestånd
osäkerhet
föreligger
om

och

52 §

som inte
objektets

andrahandsvärde.

framtida

2. I vissa

avtal har LT vid avtalstidens
slut inte rätt att
skall
att anvisa sig själv som köpare. Objektet
säljas, varvid LT har rätt att anvisa annan köpare. Liksom
1 har LT rätt till positiv och svarar för negativ skillnad

Typfall

eller

objektet

köpa

avtalat

parterna

överenskommit

köplagen,

uppgår

där

köpförhållande

stycket

emellertid
i typfall

och förutbestämt

uppnått

mellan

fall

I detta
ansvaret
position

och förmånen
av och
och
ekonomisk
förfoganderätt
en
fall.
den som förelåg i föregående

genom
värdeändring,

för objektets
som

pris.
anvisningsrätten

har LT,

med

är likvärdig

som om LT
av att LT anvisar köpare blir densamma
priset och sedan för
förvärvat
objektet till det förutbestämda

Innebörden

själv

inte formellt
genom
egen räkning sålt det vidare. LT kan visserligen
till
in natura, men LT
objektet
skaffa sig förfoganderätt
eget förvärv
objektet. Genom
har förfoganderätt
över rätten för annan att förvärva
som
köpare

eller

erhållit

köprätt

ett köp.
avtalet i detta

aktuella

och det är likgiltigt
full

betalning

för LG vem
från annan

med

ett köp stöds även
mellan
avtal
gränsdragningen

sakrättsliga

den

kommission

rätt,

att LG erhållit
detta jämställas

att LT uttryckligen
till objektet. Eftersom
LT dessutom svarar för att det
priset betalas får avtalet därmed från början
anses
måste

LT,

förutbestämda
Att

efter

objektet

övertar

utgöra

i denna LT:s

ingår

att objektet

fall

utgör

för
av kriterierna
om försäljnings-

i fast räkning. Analogt med det
och avtal om försäljning
till tredje
är det avgörande här om försäljningen
för kommittentens/huvudmannens
eller kommissionärens/

leasingfallet

man sker
mellamnannens

"för
räkning.
Den närmare innebörden
av rekvisitet
har ingående analyserats
mening
i sakrättslig
av
annans räkning"
ff,
Hâstad,
SOU
1988:63
51
jfr
Kommissionslagskommittén
s.
avgörande är enligt kommittén
Sakrätt s. 145.
Det principiellt
att
intresse
ett verkligt
av mellanmannens
När ett sådant intresse föreligger
försäljningsansträngningar.
MM:s
omständigfår avgöras efter en sammanvägning
av alla relevanta

huvudmannen

heter.

HM

De väsentligaste

resultatintresse.
för

har

MM

försäljning.

utebliven

returrätt/HM:s

är MM:s
har returrätt
HM

när HM

står returrisk

enligt

returrisk

och HM:s

avtalet

står risken

när det även föreligger

reell risk för HM att MM gör bruk av returrätten.
en beaktansvärd
intresse av vilka
villkor,
främst
Med resultatintresse
avses HM:s
Kommittén
kommer
i
vid
sin
försäljning.
vilket pris, MM uppnår

analysen

fram

lig mening

till

att MM

för kommission
i sakrättsatt det inte är tillräckligt
bl.a. därför att en avsevärd straffhar returrätt,
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samtidigt

avgift

kan ha avtalats

eller

annan orsak, och att returrätt
Motsvarande
för kommission.
Kommittén

intresset.

inte står någon reell risk av
betingelse
är en nödvändig

HM

inte heller
slutsatser

framhåller

civilrätt

dras

beträffande

resultat-

däreatt det vid en sammanvägning
avtalad
och
beaktansvärd
returrätt
en

mot alltid torde krävas antingen
returrisk
eller ett kvalificerat
HM:s
resultatintresse
se s. 55. Om
båda dessa moment
kan kraven
returrisken
och
föreligger,
mildras.

resultatintresset
sålunda

Det

beskrivna

48

kodiñerat

föreslogs

rättsläget

andra stycke

bestämmelses

i följande

§.

för försäljning
Vara som lämnas till kommissionären
är förbehållen
framför
kommissionärens
huvudmannen
borgenärer.
för att kommissionären
stycket gäller inte, om risken
Första
vid leveransen och
skulle återlämna varan framstod
som obetydlig
intresse av vilka
huvudmannen
dessutom har ett endast obetydligt
villkor
som uppnås i avtalet med tredje man.
skall

HM

obetydligt
"risken

eller ha ett mer än
således stå en mer än obetydlig returrisk
för att erkännas som sakrättslig
resultatintresse
ägare. Att
framstod
i
kunna
obetydlig"
specialmotiveringen
sägs
som

att MM inte har returrätt enligt avtalet, att
avtalad returrätt
eller att HM "kan känna
denna rätt, t.ex.
att utnyttja
att MM inte kommer
lopp som MM skall betala HM klart understiger

bero

beskuren

Den sammanvägda

pris.

skall

bedömningen

har en starkt
sig rätt säker på"
därför att det be-

MM

varans marknadsi princip,
liksom de lege

intresse av MM:s
lata, ta sikte på att avgöra om HM har ett verkligt
avtal med tredje man s. 260
dessa kriterier
de aktuella
på "för annans räkning"
Tillämpas
det
vid
försäljningen
objektet
uppenbart
leasingvillkoren,
är
att
av
avtalstidens
slut till fullo sker för LT:s
och inte LG:s räkning. LG
har med andra
saknar
eftersom

ord

inte kvar

betydelse

det
LT

om
står hela risken

något

i objektet.

ägarintresse

och till

vilket

pris

på försäljningen

objektet

För

LG

kan säljas,

och dessutom

får hela

av att denna kan ske till högre pris än det förutbestämda.
En annan sak är att LG har ett säkerhetsintresse
av att försäljningspriset och försäljningskostpriset täcker minst det förutbestämda
förmånen

naderna,
detta

sammanhang

eftersom

kreditrisken

detta

minskar

är emellertid

LG:s

kreditrisk.

affärsrisken

inte är relaterad

till

och
avtalets

Det

avgörande

inte

kreditrisken,

karaktär

i

utan till

sina förpliktelser.
att fullgöra
kan att avbetalningsköplagarnas
regler om köparens rätt
och om avräkning
vid återtagande kan tillämpas
förtidsbetalning

motpartens
Tilläggas
till

eftersom

på vanligt

förmåga

sätt även

avtal

där köparen

inte har rätt att lösa till

sig
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En
men har rätt att utfå ett försäljningsöverskott.
rätt har även skydd i säljarens konkurs enligt kommis-

in natura

sådan köpares

principer.7

sionsrättsliga

för
kan det antas att den som åtar sig fullt betalningsansvar
varför
erlagts,
vill
det
betalningen
normalt
också
när
objekt
överta
ett
LT som köpare inte utan vidare kan presuett avtal som utesluter
Att LG bundit sig
för parternas reella avtalsavsikt.
meras ge uttryck
Vidare

att sälja vid avtalets slut
lämna dörren
öppen för
avstå

annars

från

räkning

egen
Mot detta
intresse

kan

och

sett inte ha annat syfte än att
Varför
skulle LG
objektet.
köpa
att
kunna
disponera
objektet för
att åter

kan typiskt
LT

möjligheten
samtidigt

göra

avtalet

mindre

attraktivt

för

LT

att sälja kan ligga i LG:s
att en bundenhet
i tredje mans åtagande
ligger
den riskspridning
som

hävdas

genom
att betala det förutbestämda
tredje mans anbud
fungerar

priset:

kan LT:s

som en borgen

solvens
för

LG:s

sättas i fråga
restfordran

7 Att LT kan realisera sin äganderätt bara genom att LG säljer objektet och
bundit sig att
redovisar eventuellt övervärde innebär att LT kontraktuellt
ekonomisk nytta av objektet bara på detta sätt. Jämlikt 47 § kommissionslagen upphör dock uppdraget vid LG:s konkurs, varvid LT inte är skyldig
att låta boet sälja objektet för hans räkning och boet å sin sida inte bundet
att fullgöra försäljningsuppdraget
om LT skulle kräva det. Att LT inte är
skyldig att låta LG:s konkursbo sälja objektet betyder även att LT inte är
skyldig att âterlämna objektet till konkursboet, eftersom LG inte fått annan
rätt till objektet än att sälja det för LT:s räkning. LT kan då välja mellan att
behålla och sälja objektet. Det senare kan behövas för att LT skall kunna
erlägga restskulden till konkursboet. Sammantaget blir det strängt taget inte
fråga om att tillämpa sakrättsliga regler, eftersom konkursboet inte ens har
objektet jfr 53 § första stycket komägaranspråk
ett obligationsrättsligt
missionslagen.
Det sagda gäller då LT innehar objektet då LG går i konkurs. Hur blir det
Aven här
om objektet före konkursen återlämnats till LG för försäljning
upphör uppdraget givetvis pä grund av konkursen, varvid LT inte behöver
låta boet sälja objektet för hans räkning. Och eftersom LG inte hade annan
rätt till objektet än att sälja det för LT:s räkning, synes LG:s konkursbo ha
att lämna ut objektet till LT om denne så kräver, varvid boet dock har
panträtt i objektet till säkerhet för det förutbestämda priset, jfr 31 § kommissionslagen.
Om LG före konkursen ingått köpeavtal med tredje man, kan denne separera objektet ur LG:s konkursbo mot att han betalar avtalsenligt. Såväl här
som då objektet traderats till tredje man före konkursen torde LT:s tidigare
ägarskap till objektet, plus att LT:s återlämnande skett bara för att LG
medföra att LT har separationsrätt till
skulle sälja objektet i kommission,
tredje man som överstiger det av LT
den del av köpeskillingsfordringen
57 § och 58 § första stycket kommissionslagen
garanterade priset, se 53
Om LT inte erkänns som ägare ens
jfr SOU 1988:63 s. 199 f och 205
obligationsrättsligt,
har LT däremot inte separationsrätt utan får bevaka en
konkursfordran
på eventuellt övervärde.
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LT.

kan dock

redan genom att
att sälja objektet och behålla

mellan

sig rätt att välja

han förbehåller
det efter

effekt

för LG positiva

Denna

civilrätt

uppnås

värdering.

kan även räknas sådana avtal, där
det nu behandlade typfallet
fall utom att LG vid avtalstidens
i
detta
villkoren
är desamma som
och avräkning.
LT
slut har rätt att behålla objektet efter värdering
Till

det

och bär hela risken

här hela förmånen

har även

under

utveckling

avtalstiden.
under

objektet,

behåller

om avtalet
förutsättning

likgiltigt

ekonomiskt

både

Ur

försäljningsvärde.

åsätts ett korrekt

av objektets värdeoch LG:s synvinkel
är

LT:s

att LG säljer eller
vid värderingen
att objektet
LG:s skyldighet
att utge ett vid
slutar

med

kan han då täcka

genom att sälja
underskott
LT
utkräva
rätt
objektet
att av
samma
uppvägs av att LG inte kan sälja objektet till bättre pris än det åsatta
mellan
synpunkt är skillnaden
värdet. Från avbetalningsköpreglernas

värderingen

och LG:s

pris,

värdering

och

försäljning

likaledes

skydda

till

främst

syftar

överskott

uppkommet

till

att
intresse i objektet,

ovidkommande.

ett genom
vilket intresse

Dessa

amortering

regler

skapat

i princip

och

föreligger

så

sig förmånen
något sätt tillgodogöra
snart betalaren har rätt att
marknadsvärde
vid avtalstidens
slut. Med avseende
objektets

av
på

realiserbart

är det således ändamålsenligt

avbetalningsköplagarna
aktuella

avtalet

men något säkert

detta

gäller
som ett köp. Möjligen
svar kan knappast ges.

att betrakta det
också generellt,

säljoptioner

Sanktionerade

innebär i ett leasingavtal
En ren säljoption
att LG har rätt men inte
alltså är skyldig att förtill
LT,
vilken
objektet
sälja
skyldighet
att
till förutEndast säljoptioner
värva objektet
om LG så påkallar.

objektets

bestämt

pris,

normalt

intresse.

Som

utgångspunkt

avtal

säljoption

är
lika

här

av

lite

betraktas

det sig att LG kan sälja objektet
plus
förutbestämda
optionspriset
det
än

Visar

antas ta ut för att ställa ut optionen
till LT. Omvänt innebär säljoptionen

värdeminskning

med

som
som köp, eftersom avtalet inte innebär
bundenhet
för parterna.
Blotta risken för LT att LG
för att LT skall anses ha köpt.
köp är inte tillräckligt

med köpoption

en ömsesidig
skall påkalla

restvärde,

kalkylerade

kan avtal

annat håll till
den riskpremie

gör LG en vinst
att LG försäkrar

ett bättre pris
som LT kan
att inte sälja
sig mot större

än kalkylerat.

i princip inte kan anses som köp visas
med ren säljoption
inte passar. LT
avräkningsregler
bl.a. av att avbetalningsköplagarnas
fördelning
borde vid sådan avräkning,
mot bakgrund av säljoptionens
Att

avtal

av förmån

och risk

av objektets

värdeutveckling,

tillgodoräknas

det
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priset och LG objektets

förutbestämda

försäljningsvärde.

En tillämp-

leder dock till motsatsen.
Inte heller
ning av avbetalningsköpreglerna
vid LG:s
konkurs
kan leasingavtal
med ren säljoption
behandlas
LG:s konkursbo
har
enligt de regler som gäller för köp, eftersom
samma rätt som LG att välja mellan att sälja objektet till LT
för LT kommer
tredje man. Någon egentlig separationsrätt
inte i fråga.
I vissa fall

kan dock

nyttjanderättsavtal.
motsvarande

med säljoption

leasingavtal
fall

Ett

är då säljoptionen

eller

till

därmed

sättas i fråga
är sanktionerad

som
på

beträffande
En
köpoption.
som ovan beskrivits
för
handen
verklig option kan således inte anses vara
om LG har att
betala en avsevärd ersättning eller straffavgift
om han inte säljer till
sätt

LT. Köp bör här föreligga främst då den betingade ersättningen
är så
mellan
hög att den med marginal kan förväntas överstiga skillnaden
och det förutbestämda
objektets marknadsvärde
priset då optionen
kan utövas.
bestämda

rätt att sälja till någon annan kan då inte anses beatt betala det förutsom LT åtagit sig skyldighet
Den principiella
regeln bör här vara att köp före-

LG:s

aktansvärd

samtidigt
priset.

ligger om den betingade
avtalsbrott.

ersättningen

med

Anvisningsoptioner

som ett skadestånd

fungerar

vid

avräkningsvillkor

andra

typer av anvisningsEtt fall är att objektet
för att säljas och att LT då
vid avtalstidens
slut skall återlämnas
pris men
svarar för negativ skillnad mellan uppnått och förutbestämt
På leasingmarknaden

förekommer

och avräkningsvillkor

än de tidigare

även

andra

beskrivna.

positiv skillnad bara då försäljning
att LT har rätt till motsvarande
sker till en köpare som LT själv har anvisat. Eftersom
en anvisningsmed
anvisaren
har
likvärdig
köprätt
rätt är
när
rätt till eventuellt
en
överskott på anvisningen,
och LT här generellt svarar för underskott,
bör dessa villkor

föranleda

i nästföregående

avsnitt.

Annorlunda

positiv
till

skillnad

tredje

blir

i fall

bedömningen

mellan

i enlighet

att köp föreligger
där

LT

och förutbestämt

uppnått

för negativ

skillnad.

aldrig

med typfall
har

rätt

2
till

pris vid försäljning
Sådana villkor

inneman men svarar
förmån
risk
bär samma fördelning
och
värdeutveckobjektets
av
av
Villkoren
innebär således att LG
ling som avtal med ren säljoption.
medan LT står risken för värdenedvärdeuppgång
är tillförsäkrad

gång. Avtalet
säljoption,

bör också bedömas
Jämlikt

det

på motsvarande

se ovan.
ovan kan även sägas att försäljningen
gångspunkt måste anses ske för LG:s räkning,

som förts

sätt som avtal

kommissionsrättsliga

med

resonemang
i detta fall som uteftersom
LG har ett
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sou
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l

I

1
f

i

intresse

betydande

objektet.
Detta bör räcka
av ett högt restvärde
LT
står
restvärderisken.
även
om
anses som ägare
villkor
kan givetvis
även förekomma
som fördelar

för att LG skall
I leasingavtal

och risken

förmånen

försäljning

vid

att LT
positiv

och LG

står risken

för

och det förutbestämda

erhålls
miskt

negativ

skillnad

Sådana villkor

priset.

med köpoptionsrätt

ett-avtal

på omvänt sätt, så
har förmånen
av
mellan det pris som

av objektets värdeutveckling
eller försäljningsvärdering

för

LT

ekonomotsvarar
och kan således i princip

kan sägas
som köp. Anläggs kommissionsperspektivet
restvärderisk,
vilket
motiverar
LG
står
betydande
att försäljatt
en
för
har
förmånen
LG:s räkning även om LT
ningen bör anses ske
av
att det försäljningspris
som uppnås överstiger det förutbestämda.
inte betraktas

g

s

bestämt

l

fråga

och/eller

negativ
vid

försäljningspris
ekonomisk

skillnad

vilka

enligt

avräkningsvillkor

kan förekomma

Slutligen

har del i positiv

mellan

uppnått
slut.

leasingförhållandets

båda parter
och förut-

Avtalet

kan i

moment
av såväl
kan
villkoren
föreskriva
säljoption.
Exempelvis
att
som
och LT svara för
LG skall erhålla 25 % av ett försäljningsöverskott
liknande
villkor
underskott
i tysk
jfr
90 % av ett motsvarande
om
köpoption

avsnitt

leasingpraxis,
synes

de tidigare

då sägas innefatta

bindning

8.3.1

nämnda

nedan.

och

säljningskommission

För bedömningen

kriterierna

för

överlåtelse

gränsdragning

vara särskilt
är leasing eller

av dylika
mellan

väl

fall
för-

avpassade.

köp får avgöras

Detta innebär att frågan om avtalet
efter en samlad bedömning
av om LG kan anses ha kvar något verki objektet.
Ett sådant intresse bör normalt
ligt ägarintresse
anses
eller har hela
då LG antingen
står hela restvärderisken
föreligga
av att objektet visar sig ha ett högre restvärde än kalkylerat. I fall där båda parter har del i dylik förmån och risk, såsom i
blir bedömningen
något svårare. Detta beror
nyssnämnda
exempel,
förmånen

ekonomiska

på att den reella
den avtalade
motsvarar
bl.a.

förutbestämda
eller
utövas

väsentligt

Köp-

Som tidigare

leasingavtal
i princip

reella

nämnts

till

förmånen
främst

ofta

därför

inte

att det

högre
satts väsentligt
antas vara vårt då optionen kan
restvärdet.
till frågan i
Jag återkommer

än vad objektet

Sist diskuterade

och

restvärdet

avtalade

det

lägre

och säljoptioner

risken

och förmånen,

priset

det förväntade

nästa avsnitt.

risken

villkor

mycket

torde

vara sällsynta

lågt respektive

kan leasingavtal

mycket

med köpoptionsrätt

i Sverige.

högt

pris

för LT

och

för LG vid en civilrättslig
bedömning
eftersom
dessa avtal förpliktar
köpeavtal,

med säljoptionsrätt
inte

anses som
köpa. Som framhållits
ovan får
ena parten att sälja respektive
i vissa fall anses i realidock avtal med formell
köp- eller säljoption

bara
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Ett fall är då optionen försetts
teten innefatta en ömsesidig bindning.
skadestånd eller annan påsanktion som motsvarar
med en rättslig
medför vid köpoption
Sanktionen
följd vid avtalsbrott.
att den restaffärsrisk

prisfallsrisk,

värderisk

som LG tar på sig genom att ställa
Eftersom
alltid innebär
en köpoption

ut optionen förs tillbaka på LT.
kan tillgodogöra
att optionshavaren
blir

marknadsvärde

Eftersom

och inte LG.
blir

avtalets

spegelvända

förhållande

priset

när en säljoption
ekonomiskt
beaktansvärt

köpoption

sätts priset

och

reaär att sätta det förutbestämda
avviker
från
så att det väsentligt
LT

marknadsvärde

beräknade
Vid

utövas.

allt

i pengar,
Samma men
sanktioneras.

intresset

med köpets.

uppkommer

av objektet
restvärdet
avtalade

det

objektets

identisk

funktion

sätt att överföra

Ett annat
intresse
liserbart

kan realisera

dessutom

LT

ekonomiska

avtalet

intresse

ekonomiskt

allt beaktansvärt

hela eller

av att objektets
då som helhet att
i objektet ägs av LT

sig förmånen
medför

högre än väntat,

vid

den

tidpunkt

lågt och vid

optionen

kan

högt.

An-

säljoption

principiella
som
syn på gränsdragningsfrågan
bör den avgörande frågan vara om LG har kvar
i objektet eller om han genom prissättägarintresse

läggs här motsvarande
i ovan angivna
något verkligt

fall,

får anses ha avhänt sig sådant intresse. Om denna
inkonsekvens
i been svårmotiverad
syn inte anläggs uppkommer
utfall och funktion.
dömningen
av fall med identiskt ekonomiskt
Antag sålunda att LG vid avtalets slut har rätt att sälja en bil till

på optionen

ningen

säkra på att markkr och att parterna är tämligen
30.000 kr.
inte
överstiga
kommer att
nadsvärdet
vid samma tidpunkt
I så fall bör LT enligt min mening redan anses ha köpt bilen, efterLT

för

100.000

för att LG skulle kunna sälja bilen till ett bättre pris
som utsikterna
inte
100.000
kr
när avtalet ingicks, varvid LG
än
var beaktansvärda
intresse av
hans formella
inte har något reellt intresse som motsvarar
Även
skulle visa sig vara
ett högt restvärde.
om bilen mot förmodan
värd så mycket som 80.000 kr vid avtalets slut är detta ointressant
för LG,

eftersom

om optionspriset,
empelvis 40.000

blir det
kr av LT. Annorlunda
i
övrigt,
omständigheter
satts till exsamma
Här torde man inte kunna bortse från möjlig-

han kan få 100.000
vid
kr.

-heten att bilens restvärde kan visa sig bli t.ex. 55.000 kr, varvid LG
vinst på att sälja till någon annan än LT
kan göra en beaktansvärd
eventuella
vårdoch försäljningskostnader
även
som inte kan
om
övervältras
LT medräknas.

gäller då avtalet ger LT
Motsvarande
men spegelvända förhållande
objektets
rätt att köpa ett objekt för ett pris som avsevärt understiger
vid den tidpunkt optionen kan utövas. Den
beräknade marknadsvärde
läggs på den som utfärdar
en köpoption
som normalt
då inte på LG, eftersom det avtalade priset är så lågt att det

prisfallsrisk
läggs
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,
kan

aldrig

ligger

ling

objektet.
för LT att inte förvärva
bli aktuellt
värdeutveckobjektets
beaktansvärd
risk
all
av
som
LT, varför avtalet bör anses som köp.
därmed
för LG
kan att endast klara fall av bristande ägarintresse
förväntas

förmånen

Såväl

Tilläggas

objektets

eftersom
att köp anses föreligga,
värde kan vara osäker med
framtida

objektets

karaktär,

föranleda

bör

avtalet

således,

i enlighet

av
främst

och avtals-

med sin form,

längd.
jfr SOU 1988:63 s. 60 och 260. Risken
anses som ett leasingavtal
lösa grunder bedöms som köp bör därmed vara
för att leasingavtal
tillgodosett.
liten och intresset av rimlig förutsebarhet

tidens

.

bör

till

instabilitet

marknadens

den aktuella

In dubio

uppskattningen
hänsyn

kombinerade

och anvisningsoptioner

Köp-

med

förlängningsvillkor
i avsnitt

slutsatserna

Av

för

förlängningsrätt

med

4.2.1
LT

ovan framgår att varken leasingavtal
med förlängningsrätt
eller leasingavtal

Detta
enligt gällande civilrätt.
som köpeavtal
kan
inte
optioner
utan
ligger i linje med att leasingavtal
anses som
innebörden
köp även om den allmänna ekonomiska
av avtalet motståndpunkten
kan grundas
att ett
svarar köpets, vilket förhållande
kan bedömas

LG

för

köp

en möjlighet
i objektet.

innefatta

måste

sitt intresse

realisera

för

köparen

att förr

eller

senare

är det inte ovanligt
att köp- och anvisningsoptioner
kan
Förlängningen
med förlängningsvillkor.
då
sanktion
eller
för
LT
valmöjlighet
ytterligare
tjäna som en
som en
för
LT
Förekomsten
rätt
anvisar
köpare.
LT inte köper eller
av en
eller återlänmande
i stället för köp, anvisning
att välja förlängning
I avtalspraxis

sätt kombineras

på olika

torde

Så länge förlängatt köp inte kan anses föreligga.
aldrig skyldig att förstår öppen för LT är han
eller att betala eller svara för ett belopp som kan

medföra

ningsmöjligheten
värva

objektet

betraktas
betalas
således

Även
skall
om hela förlängningshyran
som en köpeskilling.
torde det
och är lika hög som köpoptionspriset
i förskott
viss
under
nyttja
för
ersättning
rätt
fråga
att
en
om
vara

ytterligare
får överta

objektet

att LT
förfoganderätt

förutsättning

tid, under

med fri

efter förlängningstiden
eller

LG

efter

inte

att ha fått

kontrollen
av objektet.
sätt torde få bedömas villkor
som innebär att LT är
förutbestämda
priset om LT inte
till
det
avtalet
förlänga
skyldig att
fungerar
Visserligen
köper eller anvisar köpare till samma pris.
här som en slags sanktion
mot LT,
förlängningen
men sanktionen

förskottshyran

släpper

På motsvarande

till objektet eller dess värde,
inte att LT får förfoganderätt
och inte heller att LT får betala ett skadestånd,
utan att LT får fort-

innebär
,.
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sätta att nyttja. Att avtalet i detta fall inte kan betraktas som ett köp
kan ses som en konsekvens
inte kan
utan optioner
av att leasingavtal
avtalstiden
köp
objektets
även
hela
ekonomotsvarar
anses som
om
miska livslängd
och leasingavgifterna
innefattar
full amortering
av

kontantpriset.

4.3

Allmänt

om

§

36

avtalslagen

och

finansiell

leasing
4.3.1

i lagen

Riktlinjer

36 § avtalslagen

och

lagmotiven

lyder:

Avtalsvillkor
får jämkas eller lämnas utan avseende, om villkoret
omständigheterna
är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll,
vid
avtalets tillkomst,
förhållanden
och omständigsenare inträffade
heterna i övrigt.
Har villkoret
sådan betydelse för avtalet att det
icke skäligen
kan krävas att detta i övrigt
skall gälla med oförändrat innehåll,
får avtalet jämkas även i annat hänseende eller i
sin helhet lämnas utan avseende.
Vid prövning
enligt första stycket skall särskild hänsyn tagas till
behovet av skydd för den som i egenskap av konsument
eller eljest
intager en underlägsen ställning i avtalsförhållandet.
Första och andra styckena äga motsvarande
i fråga
tillämpning
vid annan rättshandling
än avtal.
om villkor
Generalklausulen
visst

är således i första

avtalsvillkor

är oskäligt.

hand inriktad
skall,

Prövningen

att pröva om ett
enligt upprepade

uttalanden

i propositionen
till 36
grundas
en helhetsbedömning
andra
delar
avtalet
och av omständigheterna
i det enskilda
av
av
fallet. Detta hindrar
inte att ett visst villkor
kan stämplas som oskäligt i sig, dvs. oacceptabelt
under alla förhållanden.
I propositionen
ges vissa allmänna
sak enligt följande

till

riktlinjer
prop.

ledning

s. 118 ff, jfr

för tillämpningen,
Grönfors,

Avtalslagen

i huvuds. 179

ff.
Av betydelse

ifrågasätts.

är i första

Bedömningen

hand innehållet
blir

dock

i det avtalsvillkor

många

gånger

beroende

som har
av hur

8 Se för det följande främst prop. 1975/76:81 nedan prop. s. 100 ff, jfr
utredningsbetänkandet
SOU 1974:83 Generalklausul i fönnögenhetsrätten,
Grönfors, Avtalslagen s. 173 ff, Bemitz, Standardavtalsrätt s. 75 ff, densamme i Festskrift till Sveriges Advokatsamfund
s. 107 ff, Millqvist
s. 66
ff, Hellner i Festskrift till Braakhus s. 214
217 f och 225 f samt Ds
1994:29 Oskäliga avtalsvillkor
m.m., främst s. 18 ff.
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l
avtalet
part

l

missgynnade

som uppenbart
anses godtagbart

fall

i ett konkret

således

kan

Ett villkor

är utformat.

i övrigt

j

parten kompenseras genom fördelar
Som exempel på avtalsvillkor
som kan underkännas

missgymiar

en
att den
i andra avseenden.
därför

grund av sitt
beslutanderätt
parten
ensam
som ger ena
i en viss fråga och prisklausuler
som ger ena parten rätt att ensidigt
Skälen för
motiverar
prishöjning.
avgöra om inträffade förändringar
innehåll

nämns

villkor

bl.a.

finns i ett forom villkoret
Angivna
överlägsen
typ av
part.
av en
som
tillkommit
efter
villkor
kan å andra sidan godtas t.ex. om villkoret
den
missöverväganden mellan jämställda parter utan att
noggranna
eller liknande.
gynnade befunnit sig i en tvångssituation
Andra
kan

starka

utarbetats

har

mulär

håll

särskilt

är i sådana fall

jämkning

där jämkning
på grund av avtalets innetyper av situationer
fall där det råder ett
i fråga är enligt riktlinjerna
komma
Detta innebär givetvis
förmåner.
parternas
skall ske av alla avtal som inte innebär en rättvis
där
parterna, speciellt inte i rena affärsförhållanden

mellan

missförhållande
inte att jämkning
avvägning mellan

från ena eller båda
så
när rimlig proporen något
Om en part begått ett oväsentligt

av medvetet risktagande
sida. Det bör vidare krävas

mått

ett visst

parternas
tion mellan

och påföljd.

avtalsbrott

motparten,
avtalsbrottet

som
kan det

inte

sålunda

som grund

åberopas

skada
mera beaktansvärd
godtagbart
i allmänhet
anses

någon

medför

inte

avtalsbrott

ofta ingår

för hävning,

krav

för

att
vite
eller
på högt

liknande.

lagtexten

Enligt
tillkomst.
taktik,

Här

skall

annat missbruk

i övrigt,

utnyttjande.
har lämnat

Enligt

hänsyn

kan beaktas

oavsett om
Jämkning

oriktiga

riktlinjerna

tas till

bl.a.

omständigheterna
använt

vid avtalets

överrasknings-

om en part
metoder
eller otillbörliga
av förhandlingsläget
eller omedvetet
det rör sig om ett medvetet
kan således komma i fråga även om en part

i god tro.
måste man vidare beakta sambandet

uppgifter

mellan

olika

i första hand när flera avtal ingåtts mellan samma parter, men
också när en part samtidigt ingått avtal med tvâ eller flera motparter.
sammankopplade
Detta gäller även om avtalen inte är direkt
men
ändå beroende av varandra.
Ett direkt uttalat syfte med den nya 36 § var att få till stånd större

avtal,

särskilt i
vid ändrade förhållanden,
att jämka avtalsvillkor
med
hänger
tillsvidareavtal.
Detta
och
avtal
långvariga
samman
detta
konsekvenser
när
ett avtals
att överblicka
parternas möjligheter

möjlighet

har sämre förutatt konsumenter
de konsekvenser
att överblicka
som kan
överenskomträffat
där
i
fall
även
parterna
händelser,
bör beaktas i vad
vid oförutsedda

ingås. I motiven framhålls
än näringsidkare

sättningar

av ett avtal. Och
melse om riskfördelning

följa

speciellt
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som har tagit
eller
egenskap av konsument
I frågan om näringsidkares

mån

den part

departementschefen

följande

på sig ansvaret för sådana händelser
ställning.
annars intar en underlägsen
bundenhet
prop.

av sin egen praxis,

i

uttalar

s. 120

utredningen
"För min del anser jag liksom
att en näringsidkare
normalt bör vara bunden av sin egen praxis. Om han underlåter
att
till en viss part och i stället gör
tillämpa denna praxis i förhållande
bör alltså jämkning
kunna ske.
gällande ett strängare avtalsvillkor,
Klart är å andra sidan att omständigheterna
i det särskilda
fallet
fallet kan vara sådana att det får anses godtagbart
näringsatt en
idkare går ifrån en generös praxis. Det år sålunda uppenbart att en
inte bör bli fri från skyldigheten
försäkringstagare
att betala fördärför att försäkringsbolaget
fallen försäkringspremie
av kostnadsskäl brukar underlåta
Aven när det
att driva in obetalda premier.
kan det vara fullt skäligt att en part
gäller sanktionsbestämmelser
underlåter
att göra gällande
en sådan bestämmelse
som normalt
för
åberopar den i ett visst fall, t.ex. för att kräva ut ersättning
kontraktsbrott
från
kostnader
har
vållats
motpartens
som
genom
sida. Bedömningen
av situationer
av detta slag blir alltså i stor
beroende
i det särskilda
fallet.
utsträckning
av omständigheterna
Påpekas bör emellertid
att de skäl som talar för att jämkning
e.
avviker från vedertagen praxis
skall kunna ske när en näringsidkare
i särskilt
hög grad gör sig gällande,
om han åberopar en strikt
villkor
i
förhållande
till en avtalspart
visst
tillämpning
ett
mot
av
vilken han tidigare har tillämpat
praxis.
generös
en mer
generalklausulen
Vad jag har sagt om möjligheten
i
att tillämpa
nu angivna fall får givetvis särskild betydelse om även andra skäl
talar för jämkning
eller åsidosättande,
lämnar
t.ex. att ett villkor
för
den
överlägsna
stort utrymme
partens skön eller att ett villkor
förekommer
i ett standardformulär
schablonsom har tillämpats
föremål
för närmare
överläggningar
mässigt
utan att ha varit
mellan parterna."
Mot

har sagts att 36 § här riktar
av bl.a. dessa uttalanden
tekniken att skriva hårda och heltäckande
standardvillkor

bakgrund

udden

mot
tillämpas
mjukt
genom att det företag som uppställt
som normalt
villkoret
visar kulans, dvs. medger en generös avtalstillämpning,
men

Bernitz,
Standardavtalssom finns i reserv när det befinns lämpligt
Grundtanken
rätt s. 85.
är således att en part med underlägsen
skall kunna göra gällande
rättsligt
ställning
grundade
anspråk och
inte vara hänvisad
till motpartens
hygglighet
Festskrift
Hellner,
till Brzekhus s. 215.

och

godtycke

jfr

Ett oskäligt villkor
måste vara
är ett relationsbegrepp.
i förhållande
till något, en måttstock
eller ett jämförelseobjekt, som normalt är skäligt. Man kan därför säga att det villkor
är
medför
icke
avvikelse
från
den
acceptabel
oskäligt,
skäliga
som
en

Oskälighet

oskäligt
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jfr

normallösningen

Millqvist

uttalanden

positionens

om
121-125:

rättsregler

ses s.
Generalklausulen

s. 69.
betydelsen

denna bakgrund

Mot

och

av tvingande

civilrätt

kan prodispositiva

att gå
betydelseDetta sägs i propositionen
vara
runt tvingande rättsregler.
att
fullt bl.a. med hänsyn till att det i många fall inte är möjligt
så att den inte går att
utforma
den tvingande lagstiftningen
runt.
vid tillämpning
Vidare framhålls
att domstolarna
av 36 § bör kunna

från

ledning

hämta

fall

i sådana

bl.a.

legat till

grund

analog

tillämpning

avtal mellan
förhållandet
likheter

för avgränsningen
prop.

lagstiftningen"

skäl

som ligger till grund
i fråga
kan komma

på ett visst område
de
principer
som har
av
för
specialav tillämpningsområdet
SOU 1974:83 s. 135. Vidare anges

fall

grund

s. 122, jfr
av konsumentskyddslagstütningen

kunna

ske vid

Särskilt framhålls
att
personer som inte är konsumenter.
sådana
fall
torde
ha
i vissa
mellan olika näringsidkare

med förhållandet

mellan

näringsidkare

att låta konsumentlagstiftningen
angående
detta område jfr
utanför

och konsumenter,
utöva

inflytande

småföretagare

s. 121 ff.

Allmänt

att
även

särskilt

tilläggs

till Advokatsamfundet
i Festskrift
analys av de
att tillämpningen
en noggrann
av 36 § förutsätter
bestämmelde
tvingande
begränsningen
bakom
ligger
av
som

Bernitz
dock

försök

bestämmelser

det är naturligt

på avtal

att hindra

tillämpning

Analog

"då tvingande

vissa närliggande

inte omfattar

för

och principer

värderingar

lagstiftning.

tvingande

för

bl.a.

kan användas

sernas tillämpningsområde.
det primära
Eftersom

jämförelseobjektet

vid

oskälighetsbedöm-

är det inte
bör vara den skäliga normal- eller reservlösningen,
alltid är
med
tvingande
rätt
överens
stämmer
att ett villkor
som
Något
skäligt, eftersom den tvingande regeln ofta är en minimiregel.
Enligt
proposimed
regler.
det
dispositiva
förhåller
sig
annorlunda

ningen
givet

blir bedömningen
riktlinjer
som avviker
av, om ett villkor
bestämmelse
är oskäligt eller ej, beroende av i hur
från en dispositiv
Vidare
avviker från bestämmelsen.
hög grad och på vad sätt villkoret
tionens

framhålls

prop.

s. 123

bestämmelsers
betydelse för tillämpningen
"Dispositiva
av generalallt bestå i att de kan tjäna som jämförelsetorde framför
klausulen
objekt vid bedömningen
av vad som skall anses skäligt, eftersom
för vad som är en lämplig
kan antas ge uttryck
de i allmänhet
också
kan emellertid
Sådana bestämmelser
lösning i normalfallet.
få betydelse för bedömningen
av vad som bör gälla i stället för ett
villkor
som jämkas eller åsidosätts.
de närmare övervägandena
beträffar
Vad
om vilken hänsyn som
kan jag i allt väsentligt ansluta
bör tas till dispositiva bestämmelser
Jag anser
mig till de synpunkter
av utredningen.
som har framförts

125
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alltså att avseende i första hand bör fästas vid sådana dispositiva
ställningstaganrättsregler
som ger uttryck för direkta rättspolitiska
kan ledning ofta hämtas i försida. Härvid
den från lagstiftarens
Den rättspolitiska
till den aktuella
lagstiftningen.
arbetena
värinnebär en
kan ibland också utläsas av att lagstiftningen
deringen
till vad som tidigare gällde.
klar ändring i förhållande
den skillnad
understryka
Jag vill i detta sammanhang
som måste
och affärsförhållanden.
Med
göras mellan konsumentförhållanden
har
anledning
som några remissinstanser
av de betänkligheter
bestämuttalanden
rörande dispositiva
framfört
mot utredningens
regler inte får
melsers betydelse vill jag också betona att dispositiva
vad
så stor betydelse vid bedömningen
tillmätas
av
som skall anses
skäligt att de i praktiken övergår till att bli tvingande.
När det gäller att avgöra vilken hänsyn som bör tas till disposikunna pröva om
i viss omfattning
bör domstolarna
tiva rättsregler
Som utredreglerna kan anses avspegla rådande rättsuppfattning.
kan det ibland tänkas att en viss bestämmelse
ningen har framhållit
Skäl kan då finnas att
rättsuppfattning.
ger uttryck för en föråldrad

Även

mindre

bestämmelsen

tillägga

betydelse."

med dispositiva
lagbestämsom överensstämmer
stöd
36
Hänmed
kunna
jämkas
i
propositionen
av
anges
avsedda
vanligen
till
regler
dispositiva
dock
är
måste
tas
att
som
syn
skäl om
och det krävs därför starka och preciserade
normalregler,
avtalsvillkor

melser

i ett sådant fall prop.
s. 125.
man vill jämka ett villkor
för bespecialmotivering
I propositionens
ges dessutom riktlinjer
indexoch
prissärskilda
nämligen
klausultyper,
vissa
dömningen
av
förfalloklausuler,

klausuler,

och

andra

friskrivningsklausuler,

förverkandeklausuler,
och skiljeklausuler.

vites-

Här skall uppmärksammas

ersättningsklausuler,

generalpantklausuler
uttalanden

punkter

leasing.
som kan vara av särskilt intresse vid finansiell
avtalat
vederlag
indirekt
avtalsvillkor
påverkar
Beträffande
som
eller pris, t.ex. villkor
som ger rätt att höja priset vid ändrade förhållanden eller som knyter priset till något index, uttalas i anslutning
till

allt om en
kan komma i fråga framför
att jämkning
till att införa villkor
sin överlägsna ställning
utnyttjat
som
gynnar honom själv, t.ex. så att priset görs beroende av en

utredningen

avtalspart
ensidigt

från hans sida prop.
s. 139. I utredningsatt även avtalets innehåll i övrigt, t.ex. möjliggivetvis bör
heten att frånträda avtalet vid en betydande prisstegring,
liknande
gälla
prisklausu1974:83 s. 166. Något
sägs
beaktas SOU

skönsmässig

betänkandet

bedömning

framhålls

ler som mera direkt
de a. st.:
den mån
näringsidkare

anknyter

till

förändring

av kostnader

villkor
av denna typ förekommer
och varit föremål för förhandlingar

och liknan-

i avtal mellan
mellan parterna,
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tillåta
bör det inte komma i fråga att med stöd av en generalklausul
skulle bli en annan än den man
jämkning
även om utvecklingen
i förhållande
till
Men särskilt om näringsidkare
räknat med /.../.
standardeller med sådan jämställd
konsument
part tillämpar
bestämmelser
vilka medför att priset stiger i snabbare takt än kostkunna föreligga."
för jämkning
naderna, synes förutsättningar
I fråga
kräva
ställd

dvs. villkor
som ger en part rätt att
om förfalloklausuler,
inte fullgör sina förpliktelser,
betalning i förtid om motparten
eller i övrigt vid anteciperat
säkerhet inte bedöms betryggande
framhålls

avtalsbrott,

betalningsköp.
utanför
särskilt

det

36

i propositionen
§ kan

lagreglerade

att generalklausulen

dock

de särskilda

tillämpas

området.

även

av-

på förfalloklausuler

Departementschefen

här har en viktig

vid

reglerna

uppgift

markerar

att fylla

prop.

s. 139
för generalklausulens
tillämpning
"De allmänna principer
som har
i den allmänna motiveringen
utvecklats
gör sig i flera avseenden
Sådana klausuler
gällande när det är fråga om förfalloklausuler.
ställs regelmässigt
upp i den starkare partens intresse och förekomEn låntagare har normalt ringa möjligmer ofta i standardformulär.
utesluten ur ett standardformulär
eller
het att få en förfalloklausul
Förfalloklausuler
lägger i
till sin fördel.
att påverka utformningen
i den överallmänhet
ett avsevärt mått av skönsmässig bedömning
innebär
lån
förfaller
till
lägsna partens hand. Ett villkor
att
ett
som
framstå
orimligt
i sin helhet kan uppenbarligen
betalning
som
ringa
strängt mot låntagaren,
om det åberopas även vid mycket
eller räntebetalning.
med amortering
dröjsmål
verkningar
Särskilt
stor risk för oskäliga
av förfalloklausuler
i fall då en sådan klausul avser en låntagares samtliga
föreligger
till samma kreditgivare.
Det är vanligt
förbindelser
att förfalloså, att de kan göras gällande även om låntagautformas
klausuler
sin åtaganden enligt någon annan förbindelse
mot
ren försummar
för något annat lån bedöms som
eller om säkerheten
långivaren
otillräcklig.
Det är sålunda tydligt att det kan finnas anledning att jämka eller
I
åsidosåtta förfalloklausuler,
om de tillämpas efter sin ordalydelse.
torde emellertid
behovet av att åberopa generalklausulen
praktiken
för att komma
till rätta med oskäliga
verkningar
av förfalloklausuler
begränsat, eftersom banker och andra
vara förhållandevis
torde fästa avsevärd
i den praktiska tillämpningen
kreditinrättningar
vikt vid sådana omständigheter
som orsaken till betalningsdröjsmål,
längd m.m.
dröjsmálets
Förfalloklausuler
kan givetvis jämkas eller åsidosättas oavsett om
till bank eller i andra reverser
och
i skuldebrev
de förekommer
eller konsument.
Det ligger
oavsett om låntagaren är näringsidkare
emellertid
i sakens natur att skälen för jämkning
e. d. gör sig
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och när

gällande med särskild styrka när låntagaren är konsument
har tagits in i ett standardf0rmulär."
en förfalloklausul
Beträffande

det sist citerade

konsumentkredit

slags

kan noteras
numera är giltiga

vid all
att förfalloklausuler
endast under de förutsätt-

som anges i 21-24 §§ konsumentkreditlagen.
skadestånd
sägs i
Vad gäller klausuler
om vite och färutbestämt
belopp i första hand bör ses i relabl.a. att vitets etc.
riktlinjerna

ningar

tion

till

överträdelsens

karaktär

och den ekonomiska

förlusten.

Häni övrigt

syn bör dock även tas till det intresse som den berättigade
företas eller
handlingen
kan ha haft av att den vitessanktionerade
vid avtalets tillkomst
underlåts.
Liksom annars bör omständigheterna
ändrade förhållanden
liksom
att ett
beaktas,
som kan ha medfört
i
Jämkning
av vite kan komma
som oskäligt.
förlust
klart underfråga bl.a. på den grunden att den berättigades
i det enskilda
stiger det avtalade vitet, varvid dock omständigheterna
i stor
I övrigt anges bedömningen
fallet i hög grad blir avgörande.
avtalat

vite

utsträckning
prop.

framstår

böra bli beroende

av parternas

förhållande

till

varandra

s. 142:

till att föreskriva
ett
"Har en överlägsen
part utnyttjat sin ställning
högt vite, ligger det givetvis närmare till hands att sätta ner vitet än
för särhar varit föremål
och villkoret
om parterna är jämställda
På motsvarande
mellan parterna.
sätt kan en
skilda överläggningar
överlägsen avtalspart som har drivit igenom ett villkor
som innebär
vid konersättningsskyldighet
hans
begränsning
betydande
av
en
jämkas uppåt, särskilt om
få finna sig i att ersättningen
traktsbrott
kan visa att han har gjort en förlust som avsevärt övermotparten
ersättningen."
stiger den i avtalet föreskrivna
Förverkandeklausuler
sett samma

riktlinjer

bör enligt

propositionen

som vitesklausuler

s.

bedömas

enligt

i stort

143:

vanligen
beaktas
bör emellertid
"Det
att förverkandeklausuler
på det sättet att vad som förverkas,
skiljer sig från vitesklausuler
inte är bestämt i
om det inte avser allt vad en part har att fullgöra,
Bedömningen
har
fullgjort.
förväg utan beror av hur mycket parten
i
högre
grad
blir
därför
när det gäller
bör
ske
än
av om jämkning
ingående.
efter
avtalets
förhållandena
beroende
vitesklausuler
av
görs gällande fullHar en part mot vilken en förverkandeklausul
givetvis regelmässigt
föreligger
gjort en stor del av sin prestation,
än om han bara har fullgjort
större skäl för jämkning
en mindre
måste beåberopar en förverkandeklausul
del. När en avtalspart
det
e.d.
belopp
mån
påverkas
väsentlig
sålunda i
dömningen
av om
till
den
proportion
rimlig
står
i
förverkandeyrkandet
avser
som
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förlust han lider genom att motparten
att fullgöra sin prestation."
I fråga
skillnad

om friskrivningsklausuler
konsumentavtal
mellan

konsumentförhållanden

görs
och

kan jämkning

helt eller delvis

i propositionen
avtal

mellan

civilrätt

har underlåtit

åt-

en tydlig
näringsidkare.

här ofta komma

I

i fråga, medan

i princip får ankomma
det i rena affärsförhållanden
parterna att
sina intressen,
själva tillvarata
t.ex. genom att uppväga en friskrivning från ansvar för en varas kvalitet genom ett lägre pris. Dessutom
sägs att den, som inte anser sig kunna acceptera en dylik friskrivofta har möjlighet
att avstå från att träffa avtal. På konsumentområdet
åter, finns framför
allt skäl att ingripa
mot friskrivningsklausuler
i standardavtal.
När det gäller friskrivningar
från skade-

ning,

är det enligt

ståndsansvar

cip inte bör kunna

propositionen

att en part i prinfriskriva
sig från ansvar på grund av uppsåt eller
36 § går dock längre än så, och en friskrivning

grov försummelse.
från skadeståndsansvar

uppenbart

bör således i vissa fall kunna

åsidosättas

även

åtminstone
vid en mindre grad av försummelse,
när en näringsidkare
i avtal med en konsument
har ställt upp villkoret
s. 144.
och
generalpantklausuler
kopplingsförbehåll
understryker
För
vikten
departementschefen
kommersiell
kreditgivning.
som oskälig i samband
till näringsidkare.
kredit

och ickeav att skilja mellan kommersiell
En generalpantklausul
som kan framstå
med privatlån
kan vara helt acceptabel vid
för

En förutsättning

det

sistnämnda

sägs

dock

med klausulens
innebörd
är införstådd
vara att kredittagaren
och låntagaren bör i princip ha möjlighet
och omfattning,
att ta ställskuld. Det
ning till om panten skall gälla även för en viss ytterligare
är bl.a.

därför

pantklausul
förvärvat

till

oacceptabelt

åberopar en generalatt en kreditgivare
för en fordran som han efter pantsättningen
man. En sådan klausul kan inte heller godtas om

säkerhet

från tredje

säkerhet
den ger kreditgivaren
sig till annat än det kreditavtal

där klausulen

klausul

kan vidare

fall

medföra

innebär

sammankoppling

mellan

olika

i vissa

för skadeståndsfordringar
införts.

om den
oberoende
är
som
i
oskälighetsbedömningen

oskäliga

formulär

parterna

bör

bedömas

som har upprättats

verkningar

förbindelser

Generellt
gäller, liksom vid
av varandra.
allmänhet,
eller liknande
att en generalpantklausul
utformat
avtal som varit föremål
ett individuellt
mellan

som hänför
En generalpant-

som har intagits
för förhandlingar

på annat sätt än villkor
av en överlägsen part.

i standard-

i
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typiska

Leasingens

4.3.2

funktion,

och

särprägel

omständigheter
vid finansiell
leasing
som kan uppkomma
har ett mer eller mindre renodmed att transaktionen
avtal
sätts ihop av två fristående
lat finansieringssyfte
men juridiskt
Transaktionens
huvudsakliga
om köp och hyra av lös egendom.
De bedömningssvårigheter

sammanhänger

är för

funktion
anskaffa

leasetagaren

produktionsutrustning,

anskaffning

säkerhet

mot

varaktigt
att med extern finansiering
denna
för leasegivaren
att finansiera
i
och
för
utrustningen
äganderätt
av

Dessa
betalning.
mot kontant
att avsätta sin produkt
konflikt
med
de
redjuridiska
stå
i
viss
kan
anses
som

leverantören
funktioner,

för

som används
vid
omständigheter

skap

beaktas

tillkomst

såsom

kan

genomförande,

transaktionens

avtalets

oskälighetsbedöm-

vid

kan brytas
Dessa omständigheter
av leasingvillkoren.
omständigheter,
följande mera specificerade
som alla normalt
leasing.
ligger vid indirekt finansiell

ned

ning

1

Leasetagaren

och inte leasegivaren

väljer

objektet.

2

Leasetagaren

och inte leasegivaren

väljer

leverantören.

föregås av förhandlingar
3 Transaktionen
inte
kopplas
Leasegivaren
leverantören.

mellan
in

leasetagaren

förrän

vid

i

före-

och

finansie-

ringen.
4

med
tar inte befattning
och kompetens att göra det.

Leasegivaren

resurser
5 Leasegivarens

ningen
7

och saknar

sker i hög grad
köp av objektet
förhandlat
fram eller godkänt.

som leasetagaren
6 Leasegivarens

ningen

objektet

på de villkor

för
äganderättsförvärv
ger säkerhet
finansierat
vilket
med
leasegivaren
av det belopp
och för finansieringskostnaderna.

enligt

6 och för

punkt

återbetalanskaff-

för återbetalsett villkoren
vidmakthållandet
leasegivarens
av

funktionellt

reglerar

Leasingavtalet

ningen

ofta

objektssäkerhet.
8

kontraktsrättsliga

Leasetagarens

huvudsak

densamma

som

om

han

position
köpt

är

objektet

tänkt

att vara
av leverantören

i

med lånade medel.
Bedöms

hand dispositiva

angivna

skälighet

leasingvillkorens

regler

utgångspunkt

från

i första

måste
av lös egendom i allmänhet,
liksom
förhållandet
beaktas,
att
med köpeavtalet
mellan
sammankopplat

för hyra

omständigheter

leasingavtalet

är funktionellt

leverantören

och

normalt

med

således

vars rätt som köpare leasetagaren
problefår sägas att de juridiska
Generellt

leasegivaren,

har rätt att utöva.
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l
j

men

vid

finansiell

leasing

som är typisk för
endast förhållandet

har

i den trepartskonstellation

grund

sin

avtalsformen.

frågor

Aven

som omedelbart
avser
och leasetagaren leder ofta

leasegivaren

mellan

vid transaktionens
att leasegivaren
efter leasetagarens anvisning.
leverantören

början

tillbaka

Jämförs

härefter

avtal om finansiell

förutsättningarna

de allmänna
med

tillämpning

lagens

de förhållanden,

leasing,

kan följande

som
sägas jfr

ingås på standardiserade

l

Leasingavtalet

2

Standardvillkoren

utformas

köpt objektet
för

36

föreligger
Millqvist

av

§ avtalsi flertalet
s. 68 ff.

villkor.

av leasegivaren,

normalt

ett finans-

bolag.
i olika leasegivares
Standardavtal
3 Innehållet
är i stort likartat.
Även
i
visst
fall
inser
de
villkor
han har att
ett
att
om leasetagaren
kan leasetagaren sällan få
acceptera ensidigt gynnar leasegivaren,
hos en annan leasegivare.
inte leasetagaär långvarigt och ger i huvudfallet
förtid
lösa
avtalet
i
eller
dess
innehåll.
justera
ren någon rätt att
bristande
kännedom
längd, leasetagarens
5 Leasingavtalets
om

väsentligt
4

villkor

bättre

Leasingavtalet

för

och

i leasingavgiften
samt leaseefter ändringar
rätt att ändra leasingavgiften
i det egna kostnadsläget,
gör det svårt för leasetagaren
att överkonsekvenser.
blicka avtalets ekonomiska

kalkylen

givarens

6

komponenterna

ofta ensidiga

är specialiserad

Leasegivaren

vissa ekonomiska

och juridiska

på denna typ av avtal, som kräver
för att korrekt uppfattas

kunskaper

och värderas.
7

varierar

Leasetagarna

leasing.
dock

I de övervägande

i underläge

i dessa

i storlek,
antalet

kunnande
avtal

avseenden.

och

befinner

För

nästan

erfarenhet

sig
alla

av
leasetagaren

leasetagare

gäller att de kontinuerligt
sysslar med annan verksamhet
än leasing.
Även för stora leasetagare med enstaka eller mindre leasingavtal
är
rationellt
det sällan ekonomiskt
att lägga ned den tid på avtalen
villkor.
fram bättre individuella
Det
som krävs för att förhandla
används slentrianfinns därmed en risk för att standardvillkoren
mässigt.
Förekommande

Standardavtal

för

finansiell

leasing

innehåller

ofta

särskilt
i fråga om
som är mycket hårda mot leasetagaren,
för
till
vid
påföljder
leasetagarens
förutsättningarna
leasegivarens rätt
villkor

avtalsbrott.

förpliktelser
tioner.

Till

Redan

en ringa försummelse
av någon av leasetagarens
i
fall
många
leasegivaren
rätt till långtgående sankger
kan från leasegivarnas
sida
stöd för en så hård reglering

131

132

civilrätt

Gällande

SOU 1994:120

för
argument
i
Festskrift
Hellner

anföras

samma

allmänhet

hårda
till

villkor

Braskhus

som vid
s. 214:

i

kreditgivning

bl a genom att kunderna
kan vara
betydande,
ekonomiska
utfall
bedriver
verksamhet
vars
en
som
Kredittiden
med jämförelsevis
ringa eget kapital.
är
är osäkert,
till kreditgivarens
risk
värde i förhållande
lång, och säkerhetens
för
växlar under tidens lopp. Det är därför i många fall nödvändigt
snabbt
för
sina
inskrida
skydda
kunna
legitima
Kreditgivaren
att
att
Aven
intressen och då inte vara hindrad av lagregler eller villkor.
säkerheter
bankerna
inte
kan
de
erbjuda
näringsidkare
som
som
måste
bör ha möjligheter
fordrar
att etablera sig. Kreditgivaren
dyrare
eljest blir kreditgivningen
kunna säkra sig mot förluster;
sina förpliktelser.
uppfyller
också för de kunder som samvetsgrant
betyder inte att stränghet alltid utövas. Det
Strängheten i villkoren
onödig
i kreditgivarens
ligger vanligen
eget intresse att undvika
för kunden att
kan möjliggöra
stränghet, eftersom han därigenom
Kreditlât vara med en viss försening.
fullgöra sina förpliktelser,
stränggivaren har sällan något att vinna
att utnyttja villkorens
het i stället för att ta hänsyn till kundens särskilda förhållanden."
är ofta

"Riskerna

näringsidkare

kan

Häremot

anföras

lagstiftning

modern

med motiv

talslagen

som ligger till
också
till uttryck

de motargument

och som kommer

Hellner

grund

för

i 36 § av-

a.a. s. 215:

bör inte tillåta oskäliga villkor,
även om de inte
"Rättssystemet
fall. Kunden bör inte vara hänvisad
begagnas i det stora flertalet
till motpartens
välvilja och godtycke. Särskilt gäller detta på markvilka
nader där också mindre nogräknade företag är verksamma,
styrka som fordras för att
kanske inte själva har den ekonomiska
Framför
allt får
kunna bedriva en på lång sikt godtagbar politik.
vid utarbetande
inte den ena parten med stöd av sin maktställning
övervältra
på motparten
även sådana risker som han
av villkoren
själv rimligen bör bära."
Det citerade

talslagen

kan kompletteras

se

föregående

mellan

avtalsbrott

praxis,

överlägsen

och

till 36 § avmed vad som i motiven
proportion
sägs om bl.a. rimlig

avsnitt

näringsidkares

påföljd,

bundenhet

av egen
parts ensidiga och/eller skönsmässiga bedömningsrätt i avtal som han själv upprättat
samt om analog tillämpning
av
för
lagstifttill
tvingande
näraliggande
grund
ligger
principer
som

ning.

I

sistnämnt

framhållas

hänseende

de tvingande

måste

vid

finansiell

i konsumentkreditlagen

reglerna

m.fl.
mellan näringsidkare
om avbetalningsköp
redovisats
har
Mot bakgrund av de förhållanden
som
kan

med

avtalsvillkor

Hellner

konstateras,

på leasingomrädet,

leasing

att

det

och

lagen

i detta avsnitt

av kontroll
av
36 § avtalslagen i dag ger

finns

att främst

särskilt

behov
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till

möjlighet

civilrätt

sådan kontroll,

att man inte mot detta kan åberopa att
inte skall gripa in i avtal mellan näringsid-

i princip

generalklausulen

mellan
kare samt att lagstiftaren
genom lagen om avbetalningsköp
för
det
kan
finnas
behov av
otvetydigt tagit ställning
näringsidkare
att
i
i avtalsfriheten
vid kreditgivning
inskränkningar
eller finansiering
förvärv

med även näringsidkares

samband

s. 218.
Som tidigare

framhållits

är den främsta

av varor

se Hellner

a.a.

vid skälighets-

måttstocken

rätt. Vid finansiell
som regel dispositiv
av avtalsvillkor
sällan givet vad som är eller bör vara den
är det emellertid
Ett av huvudproblemen
lösningen för avtalstypen.
dispositiva

bedömning
leasing
skäliga

området
hemvist.

positiva
leasing
leasing

leasingens
om den finansiella
sökt fastställa
särskilt
Millqvist

är just osäkerheten
har

I litteraturen

rättsliga
de dis-

finansiell
som bör gälla för den särskilda avtalstypen
Finansiell
avhandlingen
punkter
på ett antal centrala
se
från allmänna
1986.
utgår i större utsträckning
Millqvist

regler

gjort i sina arbeten
om hyra av lös egendom än vad Hellner
allmänna
avtalsvillkor
och jämkLeasing,
leasing
uppsatsen
se
om
och Kommersiell
avtalstill Braakhus 1988 s. 213
ning i Festskrift
regler

1993 s. 110 ff.
i bedömningen
den osäkerhet
rätt, 4 uppl.

Allmänt

litteraturen
väl
sett återspeglar
föreav leasing som för närvarande

ligger.
i detta
Som angavs inledningsvis
är den allmänna utgångspunkten
utgångspunkt,
betänkande,
i linje med leasingavtalens
att fråga
egen
Vid den rättsliga bedömär om ett hyres- eller nyttjanderättsavtal.

ningen måste samtidigt

den finansiella

och konstruktion

beaktas.

är därför

direkt

sällan

Dispositiva

överförbara

leasingens

särprägel,

funktion

regler om hyra av lös egendom
till finansiell
leasing men tjänar

vid skälighetsbedömning
och jämförelseobjekt
ändå som hållpunkter
Motsvarande
kan sägas om de tvingande reglerna
av leasingvillkoren.
Även
med rättsläget
och avbetalningsköp.
för krediten jämförelse
vid köp

finansierat

med lånade

medel

förtjänar

uppmärksamhet.

En

bör sättas i
kan vara att leasingvillkoren
utgångspunkt
sammanvägd
eller ensidigt gynnar leasegivaren eller
fråga om de överkompenserar
missgynnar
leasetagaren på ett sätt som inte kan anses motiverat
av

leasingens

särskilda

4.3.3

Något

avgjorts

om

som objektsbaserad

rättsbildningen

enligt

finansieringsform.

36

§

avtalslagen

är
som i Sverige ägt rum genom 36 § avtalslagen
omfattande.
Därtill
har de fall som
inte särskilt
med några undantag sällan getts
HD
av Högsta domstolen

Den rättsbildning
allmänt

funktion

betraktat

134
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karaktär utan bygger i hög grad
en helhetsbedömning
varit
med att uttala
försiktig
har
vidare
alla
HD
omständigheter.
av
skälighet i och för sig. Dessa förhållanden
sig om olika klausultypers

principiell

de ansetts försvåra tolkningen
av rättsfallen
Bernitz,
Standardvärde som prejudikat
t.ex.
se
Braekhus
Festskrift
till
217.
92
och
Hellner,
avtalsrätt
s.
s.
leasingområdet
Som framgår av de följande avsnitten finns det
eftersom

har kritiserats,

fallens

och reducera

rådet ger dock Marknadsdomstolens
indirekt
från andra rättsområden

för

heller

Inte
skett
Även

någon

visad

till

här är man
allmänna

och sakrättsliga

avtal

inte

frågorna

har

i de viktigare

prejudikatbildning

i den praktiska

således

tillämpningen

och till

principer

vägledning,

kreditmarknadsbolags

de obeståndsrättsliga

klargörande

avtalsvillkorslagen

kompletterande

viss

av att tillståndspliktiga
denna lagstiftning.

utan hinder
faller under

På konsumentom-

av betydelse.
praxis enligt

HD-prejudikat

något enstaka

endast

analogier

delarna.
oftast

hän-

och jämförelser

från

med andra rättsområden.

4.4

Kontraktsrättsliga

i stort samma disposition
följer
genomgången
som
i avsnitt 2.2
innehåll
leasingavtals
av förekommande
behandlas
och
konsumentleasing
i angivna
avsnitt

följande

Den

genomgången
Liksom
ovan.
leasing mellan

reklamation

Undersökning,

4.4.1

leasing

finansiell

Vid

bl.a.

objektet

noggrant
till leverantören
När

leasegivaren.

reglering
gälla
gäller

relativt

objektet

att vid leveransen
av
reklamera
och skriftligen

undersökningen
och när

Observeras

köplagen

av reklamationen
inskränker
denna

med vad som
i konsumentköplagen.

rätt jämfört

regleringen

i 20 och 31

skälig

det leasetagaren

konsumentens

liknande

när åtskillnad

avtalsbundenhet

och sända en kopia
är konsument

ske "genast".

varan
mentköplagen
"inom

när

eller

och

leasetagaren

den tvingande

särskilt

affärssed
skall

väsentligt

enligt

åligger

undersöka

fel eller brist
till

samlat. I texten markeras
och näringsidkarförhållanden.

näringsidkare

konsumentavtal

görs mellan

frågor

skall

göras

reklamation,

i enlighet
som

ofta

skulle
Detta

med

god

föreskrivs,

kan att reglerna om undersökning
av
inte har någon motsvarighet
i konsu-

skyldighet
och att en konsumentköpares
att reklamera
torde ge honom
enligt 23 § konsumentköplagen
l989/90:89
Enligt 23 §
prop.
s. 113 ff.
om tid jfr
tid"

gott
konsumentköplagen

kan säljaren

vidare

inte uppställa

krav

skrift-
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reklamation.

lig

Och

t.ex.

och 1990:7.

frågorna

i

se

leasingvillkor

på

konsumentköplagen

36 § avtalslagen.

enligt

dem som oskäliga
närmare till

det

är

reklamation

jfr

17 §

även

det således nära till

ligger

4.4.5

I den utsträckning

från

avviker

nu angivna punkter
konsumenttjänstlagen,

praxis

med krav på skriftlig

oskäligt

1978:29

MD

Marknadsdomstolens

enligt

konsumentförhållanden

civilrätt

hands att betrakta
återkommer
i avsnitt

Jag

om leasetagarens

till

rätt

påföljder

mot

och leverantören.

leasegivaren

blir

finansiell

vid

leasing

alltid

av avtalet
förbehåller
sig en
genom
acceptfrist om två, tre eller fyra månader eller utan tidsbegränsning.
avtalar om dylik
s.k. haltande
bundenhet
Att avtalsparter
är inte
sådan bundenhet
i sig, eftersom
oskäligt
enligt
är grundprincipen
Leasetagaren
sin

underskrift

avtalslagens

schema

medan

för

bör emellertid

jämkning

innebär

samtidigt

att en köpare
som säljaren

har full

anbudet

eller

vid

Enligt

generalklausul-

ske t.ex. av "klausuler
som
anbud under obegränsad
tid

frihet

att bestämma om han vill anta
Även villkor
s. 118.
om lång
särskilt
oskäliga,
att anse som
om
som har utarbetats av en överlägsen

1975/76:81

prop.

är ofta
i formulär

förekommer

kunna

är bunden

acceptfrist

tidsbestämd
villkoret

ej"

ingående.

avtals

motiven

bunden

ofta

leasegivaren

har i konsumentförhållanden
vid ett flertal
part. Marknadsdomstolen
avtalsvillkor
olika
inneburit
haltande
tillfällen
förbjudit
på
sätt
som
till näringsidkarens
fördel
1977:20
och
bundenhet
MD
se t.ex.
I Finansbolagens

1978:1.

acceptfrist
längre

30

frist

dagar.

knappast

förenings
Åtminstone

acceptabel.

formulär
vid

Såvitt

rekommenderas

konsumentleasing

gäller

billeasing

en
är

en
har Konsu-

14 dagar är oacceptabla se
ansett att frister överstigande
1984:4,
Rapport
Villkor
vid billeasing,
s. 7.
sluts för viss tid och kan i regel inte
leasingavtal
Ett finansiellt

mentverket

Vid
lösas av någondera parten utom vid avtalsbrott.
dock
bilar
kan
normalt
leasetagaren
säga
av
upp
Särskilt i
efter 12 eller 18 månaders leasingtid.
avräkning

sägas upp eller
restvärdeleasing
avtalet

till

konsumentförhållanden

kan

de bristande

uppsägningsmöjligheterna

sättas i fråga

med stöd av 36 § avtalslagen.
I linje
kan sägas att leasingavtalet
generalklausulmotiven

är långvarigt,

att

avtalets konsekvenser
att överblicka
efter egna kosträtt att höja leasingavgiften
samt att leasegivarens
och konsumenters
avtalets
svårigheter
nadsökningar
att uppfatta

speciellt

konsumenter

i

med uttalandena

har svårt

innebörd,
motiverar
att konsumenten
genom 36 § avtalssåsom dödsfall,
sjukdom,
i vart fall vid ändrade förhållanden,
inkomstbortfall
och liknande,
väsentligt
på grund av arbetslöshet
ges
och/eller
uppsägningsrätt
rätt att lösa objektet. Med hänsyn till trans-

verkliga
lagen

aktionens

finansieringsfunktion

kan konsumenten

dock

knappast

ges

135
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helt befria sig från betalningsansvar.
I
att genom uppsägning
stället ligger en analog tillämpning
i 27 §
av avräkningsreglerna
kan inte
konsumentkreditlagen
nära till hands. Vid sådan avräkning
rätt

accepteras
att leasegivaren
tar ut visst skadestånd
genom att diskontera
återstående
efter lägre räntesats än avtalets
leasingavgifter
Vid lösen av leasingobjektet
bör på motsvarande
i 24 § vara användbara.
uppsägning från
Tilläggas kan att det vid avtalsenlig

sätt reglerna

ränta.

leasetagarens

inte bör godtas att
av ett restvärdeavtal
om billeasing,
eftersom
tar ut skadestånd eller annan straffersättning,
då inte ger leasetagaren rätt till uppsägning
i verklig mening.

sida,

t.ex.

leasegivaren
avtalet

Motsvarande

när avtalet

gäller

Ändring

4.4.2

och

av

ger leasetagaren

information

rätt att lösa objektet.

leasingavgiften

om

i finansiella
Som framgått i avsnitt 2.2 ovan föreskrivs
leasingavtal
ofta att leasegivaren har rätt att ensam besluta om ändring av leasingSärskilt
viktig
avgiften efter vissa angivna grunder.
är rätten att
vid

avgiften

ändra

ändring

av
ränteläget",

i "allmärma

uppgång

finansierar

ñnansbolagen

vilken

är emellertid

Leasingavgiften

sin

också

upplåningskostnad,
på "den marknad

verksamhet"
ofta

kopplad

90 dagars statsskuldväxlar,

såsom STIBOR,

ränta,

leasegivarens
ränteändring

eller
till

viss

referens-

Kl

eller

liknande

problemet

för avtal som bundits på sistnämnt
med dessa villkor
att grunderna för avgiftsändring

så allmänt

hållna,

Med

parameter.

undantag

ospecificerade

på

liknande.

och svårkontrollerade

sätt, är
ofta är

för leasetaga-

ren att leasegivaren i praktiken kan skönsmässigt höja leasingavgiften
och underlåta att sänka den. Vid finansiell
leasing gäller detta i högre

grad än vid
terna
vilken

räntenivå

leasingavgift
ofta

givaren

han därmed
inte

grund

startar.
vad avtalet

talen

när leasetagaren
ofta utlänmad

för bl.a.

konkret

är mindre
till

godtagbart

bestått

företagare

leasegivarens
enligt

uppsägning

eller

eller

av.
eller

godtycke

de principer

Detta gäller

speciellt

kan

lease-

eller

vad

konsument

är

på ett sätt som
som ligger till
som leasingavlösa avtalet ens
förutsättningar

rätt att säga upp eller
är så stora att hans ekonomiska
rubbats. 36 § avtalslagen eller läran om bristanbör dock i sådana fall kunna åberopas som stöd för

leasetagaren

om avgiftshöjningarna
för avtalet väsentligt
de förutsättningar

vill

i leasingavgiften

komponenterna

36 § avtalslagen.

inte medger

medger,

över

inte redovisa

är rättspolitiskt

komponen-

Ofta vet leasetagaren inte på
Misstänker
leasetagaren att debiterad

de ökade upplåningskostnaderna
Särskilt

de olika

inte specificeras.

avtalet

ligger

eftersom

i allmänhet,

kreditgivning

i leasingavgiften

lösen utan skadeståndsskyldighet.
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kan konstateras
utgör detta
av leasingavgift
kan
leasetagaren
rätt
leasegivaren
ett avtalsbrott
ge
som
av
beuppburna
De felaktigt
påföljder.
till vanliga kontraktsrättsliga
de
fall
avsiktlig
I
jämte
leasegivaren
ränta.
loppen kan återkrävas av

överdebitering

När

givetvis

skett

överdebitering

påföljder.

Den ensidigt
sådan

rätten

kan

som
jämkas
hållanden,

kan

det

och/eller

även bli

aktuellt

skönsmässigt

mot bakgrund
av ovan
I praktiken
36 § avtalslagen.

också,

enligt

straffrättsliga

med

förbehållna

ändringsanförda

för-

har nämnda

särskilt för leasesig svåra att använda effektivt,
makt eller möjlighet
att starta process
tagare som inte har ekonomisk
sin rätt, bl.a. därför att bevisläget
eller med andra medel genomdriva
eftersom leasegivaren
är vanskligt
ensam har tillgång till den inforremedier

dock visat

riktigsom krävs för att bedöma debiteringens
ofta inte ut de relevanta upphet. Som nämnts lämnar leasegivarna
inte de förhållanden
och specificerar
gifterna till leasetagaren
som
haft resurser eller
fall
leasetagarna
de
I
avgiftshöjning.
motiverar

mation

och kunskap

inte sällan fått igenom
att driva sin sak, har de emellertid
på en för
eller också har parterna förlikts
sina krav på återbetalning,
anhängigdomstol
talan
i
nivå
sedan
relativt
leasetagaren
gynnsam

position

gjorts.

Leasegivarna

tvister

prövas

lär genomgående

vara obenägna

att låta avgifts-

av domstol.

reklamationsnämnden
ARN
har i ett stort antal ärenden
Allmänna
vid konsumentavgiftsändring
under senare år bedömt villkor
om
oskäliga, lämnat dem
leasing. I flertalet fall har ARN ansett villkoren
leasegivarna
att återgå till urutan avseende och rekommenderat
kan ha
avtalad avgift samt återbetala vad leasegivaren
sprungligen
efter
Villkor
därutöver.
uppburit
av avgiften
som medger justering
i
har
referensräntor
flera
angivna
i en eller någon av
förändringar
vid
tillämpleasegivaren
förutsatt
oskäliga,
inte
och för sig
att
ansetts
ningen klargör vilken ränta som används. Vidare har ARN ansett det
efter
får justera avgiften
i och för sig acceptabelt
att leasegivaren
har uppställts krav på
Däremot
i det allmänna rånteläget.
ändringar
enligt villoch skyldigheter
dels balans mellan parternas rättigheter
säkerhet
och
precision
med
rimlig
koret, dels möjligheten
att i förväg
En
ränteåndring.
rätt för
kostnadskonsekvenserna
bedöma
av en
med
kombineras
inte
avgiften
höja
leasegivaren
att
en motsom
liksom villsvarande plikt att sänka den har sålunda ansetts oskälig,
när leasingavtalet
Höjning har också underkänts
kor om avgiftsgolv.
saknar de uppgifter
av
som krävs för att bedöma konsekvenserna
omfattningen
varvid
i en referensränta,
ändring
av leasetagarens
ekonomiska
åtagande inte gått att överblicka.
Vid

tillämpning

Marknadsdomstolen

för konsumentförhållanden
av avtalsvillkorslagen
meddelat
i flera fall för olika avtalstyper

har
förbud
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prishöjningsklausuler,
mot
se
Eftersom
1978:29 och 1987:13.

finansbolagens

verksamhet,

vas. Det ledande fallet, MD
resevillkor
för sällskapsresor.

MD

1974:13,

1976:12,

avtalsvillkorslagarna

har leasingvillkor
1974:13,
MD

gällde

uttalade

dock

1977:9,

inte gäller
inte kunnat

prö-

en prishöjningsklausul
generellt s. 132:

i

förarbetena
till avtalsvillkorslagen
departeger vederbörande
mentschef
för den uppfattningen
uttryck
hållning
att en restriktiv
bör intas i fråga om prishöjningsklausuler.
Sålunda uttalar
han
innebär
prop 1971:15 s 72 att en prishöjningsklausul
att
som
säljaren kan ensidigt höja det avtalade priset under hänvisning
till
vilka som helst omständigheter
inom eller utom hans kontroll
alltid
Ehuru alltså inte vilka som helst omär att anse som oskälig.
kan accepteras såsom grund för höjning
ständigheter
av avtalade
priser, kan situationer
eller i vart fall
uppstå i vilka det är rimligt
inte oskäligt att en näringsidkare
har möjlighet
ökade
att övervältra
kostnader
konsumenterna.
Enligt marknadsdomstolens
uppfattning bör sålunda en prishöjningsrätt
av det slag som nyss åsyftats
kunna accepteras från konsumentsynpunkt
när rätten är grundad
förhållanden.
För andra kostnadsökrent force-majeure-betonade
ningar än sådana som är föranledda
av omständigheter
av forcebör finnas ett enbart mycket sparsamt utrymme.
majeure-karaktär
Såsom grundläggande
princip måste gälla att avtalade priser skall
hållas, och utrymmet
för höjning av sådana priser bör alltså förbehållas de höjningar
vilka säljaren
som har sin grund i förhållanden
inte bara saknar möjlighet
hade
att råda över utan inte heller
kunnat förutse.
Såsom ett ytterligare
villkor
för undantagsställbör gälla att fråga skall vara om kvalificerade
ningens utnyttjande
hur små kostnadsökningar
höjningar;
som helst, i relation till den
totala produktionskostnaden,
bör inte få föranleda pristillägg.
Vad
normala marknadsmässiga
beträffar kan man
kostnadsökningsrisker
med sådana vid prissättningen.
att säljaren kalkylerat
presumera
Säljaren är därför närmast att
åtminstone
bära kostpå kort sikt
nader av sådant slag."
I

sammanhanget

1987:13.

kan

även

uppmärksammas

hade en kreditgivare,
Bankinspektionens
tillsyn, förbehållit
Här

bedömningen

inte stod under

som
sig följande

i

MD

dåvarande

ränteändringsrätt.

"Lånets räntesats kan ändras av långivaren under lånetiden i följande fall. Räntesatsen
ändras och tillämpas
omedelbart
a dels om
räntekostnaden
för den upplåning
lånet
ändras, b
mot
som svarar
dels och då långivaren beslutar om förändring
för lån av
räntan
av
denna art."
KO

anförde att ändringsrätten
gällde oberoende av om förändringen
räntekostnaden
eller
och oberoende
väsentlig
av
var
av vad som
föranlett
Villkoret
under b gav kreditgivaren
kostnadsförändringen.
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att när som helst höja låneräntan
skulle
KO
enligt
prishöjningsklausul

frihet

obegränsad

en närmast
omedelbar

verkan.

En

civilrätt

med
vara

som
av omständigheter
saknar möjlighet
näringsidkaren
att råda över och förutse samt fråga
för näringsPrishöjningsrätten
kostnadsökning.
är om en kvalificerad
är betingad

då prishöjningen

endast

tillåten

med en rätt för konsumenten
in casu i
bedömning
MD:s
att utan
innebar en långtgående
rätt
1974:13.
MD konstaterade
att villkoret
för kreditgivaren
att ensidigt höja avtalad ränta, varför villkoret
var
skulle

idkaren

vara kombinerad
avtalet jfr
frånträda

därtill

kostnad

som KO anfört.
kreditgivares
rätt att ändra räntan vid konsumentkredit
Numera är
vid konsumentreglerad i 11 § konsumentkreditlagen,
som särskilt
ll § lyder i
analogt via 36 § avtalslagen.
leasing ofta kan tillämpas

på de grunder

oskäligt

relevanta

delar:

för ändringar i räntesatsen skall anges i avtalet.
Förutsättningarna
endast i den
nackdel
får ändras till konsumentens
Räntesatsen
ökade
beslut,
utsträckning
av kreditpolitiska
som det motiveras
eller andra kostnadsökningar
för kreditgivaren
upplåningskostnader
inte skäligen kunde förutse när avtalet ingicks.
som kreditgivaren
/.../.
Utan hinder av andra stycket får räntesatsen ändras på visst sätt i
inte
i en referensränta
till ändringar
anslutning
som kreditgivaren
härom får
inflytande
har något betydande
över. Ett avtalsvillkor
förenas med ett undantag om att räntesatsen under särskilda förutsättningar skall ändras mer eller mindre än som följer av anknytså att det
skall bestämmas
Undantaget
ningen till referensräntan.
för konsumenten
än för kreditgivaren.
inte blir mindre förmånligt
kraven i andra stycket.
Det skall uppfylla
Kreditgivaren
är skyldig
ett avtalsvillkor
att tillämpa
om ränteförmån
på samma sätt till konsumentens
ändringar
som till hans
nackdel.
avtalet

Innan

sluts skall

enligt

näringsidkaren

vid

och,

6 och 7 §§ skriftligen
förvärv

informera

den effektiva

vara,
priset.

även kreditkostnaden
annan nyttighet,
skall enligt 10 § anges som en fallande

inget

om
tjänst eller
Räntan

ändringsvillkor

intagits

räntan

i avtalet

gäller

fast

av en särskild
och kontantårsränta.

ränta.

Har

Om

ingen

avtalad ränta gälla, i annat fall
ränta angetts torde en rimlig muntligt
kreditens
får räntan bestämmas efter främst
art och den gängse räntan

ingående.

vid avtalets

Enligt

13

konsumenten

ändringar

§ konsumentkreditlagen
bl.a.

om
som beror

underrättelsen

lämnas

beslutade
när

kreditgivaren
Utom

underrätta
vid

ränte-

skall
i en referensränta
gälla, antingen
börjar
ändringen

ändringar

enbart
senast

skall

ränteändringar.

139
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meddelande
eller genom annonsering
i dagspressen.
genom särskilt
Används
den senare metoden skall meddelande
om ändringen också
lämnas när nästa avisering eller kontoutdrag
sänds till konsumenten.
enbart

ränteändringen

Beror

underrättelse

lärrmas genom
med nästa avisering

samband

i

Reglerna
innebär

11

på en ändring
ett meddelande
eller

§ är tvingande

avtalsvillkor

att
tillämpas till

nackdel

kontoutdrag.
till

konsumentens

avviker

från

som
för konsumenten.

är utan verkan
mot bestämmelsen
kan âterkrävas.
Underrättelseskyldigheten
sanktionerad.

Kreditgivaren

förmån.

Detta

bestämmelsen

Företagna

strider

civilrättsligt

skall
av en referensränta
till konsumenten
senast i

enligt

får

räntehöjningar

som
för höga belopp

och erlagda
kan

inte

13 § är däremot
således

göra

inte

gällande

aldrig underrättats.
om vilka konsumenten
innehåller
Konsumentkreditlagen
inga regler om rätt för en kredithäva köpet och återlämna
köpare att vid betydande räntehöjningar
även räntehöjningar

varan

till

köparen

avräkning
alltid

Noteras
medför
både

Däremot kan kreditutan skadeståndsskyldighet.
betala sin skuld i förtid enligt reglerna i 20 och 24 §§.

kan
förbud

låne-

att
mot

11

§ fjärde

och leasingavtal.

stycket
vilka

räntegolv,

konsumentkreditlagen

tidigare

Bankinspektionen

mycket

var
uttalade

bl.a.

vanliga

i

på slutet

av
att sådana golv inte var förenliga med god kreditI en remiss som föregick uttalandet
framhölls
bl.a. att
givningssed.
sådant golv strider mot den symmetri som bör gälla vid kreditgivning
1980-talet

generellt

och att det är oacceptabelt
för
att ha räntegolv när förutsättningarna
Mot bakgrund härav får
ändring knyts till en särskild referensränta.
golv vid leasing är oacceptabla enligt 36 §
antas att motsvarande

avtalslagen
den

om
avgiften.

och att en rätt att höja leasingavgiften
är godtagbar endast
med en skyldighet
i
motsvarande
mån sänka
att

förenas

Regler om ändring av avtalat vederlag
38 § första stycket 2 konsumenttjänstlagen

finns

även

i andra

lagar.

1985:716

ger näringsidkaren rätt till pristillägg
"om tjänsten har fördyrats
på grund av
hänföra
till
konsumenten
och
omständigheter
är
att
som
som näringsförutse
idkaren inte bort
Vidare stadgar ll §
när avtalet träffades".

lagen

1992:1672

om paketresor:

Avtalsvillkor
får ändras till resenärens nackdel endast om det framgår tydligt av avtalet att detta får ske. Priset får höjas endast om
det dessutom
hur det nya priset skall
av avtalet framgår tydligt
fastställas
.
Priset får höjas endast på grund av
ändringar i transportkostnader,
i skatter, tullar eller avgifter avseende tjänster som
2. ändringar
ingår i resan, eller

"7"
i
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i växelkurser

ändringar
för resan.

som

påverkar

arrangörens

civilrätt

kostnader

Priset får inte höjas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen. Ett avtalsvillkor
om att priset kan ändras får inte vara
ensidigt till resenärens nackdel.
Av

§§ framgår

12-14

talsvillkoren

ändras

att resenären får frånträda avtalet bl.a. om avenligt 11 § och ändringen är väsentligt till hans

har rätt att välja mellan en
att resenären vid frånträdande
vad han betalt samt att resenären i
och att återkräva
ersättningsresa
har rätt till skadestånd om det är skäligt.
sådana fall som huvudregel
nackdel,

synes inte ha avdömt något rent fall om 36 § avAv visst intresse är
på prishöjningsklausuler.
tillämpning

domstolen

Högsta
talslagens

NJA 1984 s. 115, där HD slog fast att indexklausuler
får godtas
i princip
med konsument
nadsentreprenadavtal
dock

inte är oskälig

indexersättning

fordrad

i sig när den motsvarar

i byggoch

att

verk-

liga kostnadsökningar.
mervärdesskatt

exklusive

mentleasing.

ansetts otillbörligt
skilda konsumenter
till

marknadsföringslagen

har emeller-

exklusive

att ange priset
MD 1973:21,

tid

Skälet

gäller

Detta

moms.

enligt

praxis

I MD:s

och anges vid leasing
även vid konsu-

beräknas

och priser

andra belopp

Vederlaget,
alltid

se t.ex.

moms gentemot
en1974:19 och 1974:21.

meningsfulla
prisär att förfarandet
anses försvåra
och kan medföra att priset framstår som mer fördelaktigt

detta

jämförelser

är, eftersom

än vad det i realiteten

många konsumenter

inte känner

momsens storlek, kan anse det besvärligt att räkna ut den verkliga
innebörd.
kostnaden eller helt kan förbise villkorets
till

underlåter
är att leasegivaren
att informera
dras av vid
får
del
leasingavgiften
inte
någon
om att
av
En del ärenden hos ARN antyder att det är en förebeskattningen.
föreligger.
kommande
missuppfattning
att avdragsrätt
Ett

näraliggande

fall

konsumenten

4.4.3

Förfogandeförbud

I leasingavtal

äganderätt

egendom
bygga
normalt

finns

till

regler
såsom

vård

som syftar
förbud mot

till

skydda

infogande

leasegivarens
i fast och lös

förbud att utan samtycke
så att leasegivarens
rätt riskeras,
objektet,
eller extrautrusta
är också
etc. Leasetagaren
vid
exekution.
rätt
skyldig att bl.a. upplysa om leasegivarens

till

Dessa regler

förhållandet

till

karaktär av
leasingavtalets
säkerhet
för
leasingavgifterna
som
med
inte tar någon befattning
att leasegivaren

är naturliga

finansieringsmedel
och till

alltid

objektet,

och

med

med hänsyn

objektet

142

civilrätt
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samma gäller
hålla objektet

minskar

så att det inte
liksom
förslitning,

normal
bekostnad

väl långt,

Detacceptabla.
sett måste dessa villkor
anses fullt
plikt att vårda och underför leasetagarens föreskrivna

allmänt

men

kan ibland

förfoganderättsinskränkningar

Vissa

objektet.

mer än som
skyldighet
att
skick.

leasetagarens
i motsvarande

objektet

återställa

i värde

följer

på

av
egen

har Konsumentverket
ansett att
av bilar
avisering
leasegivaren
rätt att utan
när som
som ger
fordonet
utan att behöva ange något skäl, är alltför

konsumentleasing

Vid
särskilt

villkor,

besiktiga

helst

s. 5. En jäms. 14 och 1990/91:8
där en hyresvärd
förbjöds
1982:6,
att
alltför
möjligheter
honom
villkor
att få
stora
ett
som gav
kan sägas att
till lägenheten,
jfr 12 kap. 26 § JB. Allmänt

kan

använda
tillträde

med

göras

leasegivarens
medför

1984:4

se Rapport

långtgående
förelse

ett sätt som inte
av objektet måste utföras
eller annars
i leasetagarens verksamhet
störningar

besiktning

väsentliga

nyttjande.

i hans avtalsenliga

Risk

4.4.4

MD

och

för

ansvar

försäkring

objektet,

och

produktskador
står leasetagaren oberoende av vållande risken
leasingvillkoren
förloras
eller skadas. En sådan händelse
förstörs,
att objektet
Hans betalfritar således inte leasetagaren från betalningsskyldighet.
avvikelse
från
ningsansvar
är i princip strikt. Detta torde innebära en

Enligt
för

regler för hyra av lös sak, men
dispositiva
13 § köpvad som gäller vid köp se främst
talar att
reglering
leasingvillkorens
godtagande
ett
av
inte
vid
saklega
från den typiske uthyraren
till skillnad

som gäller
överensstämmer
vad

lagen.

För

leasegivaren

enligt
med

med objektet, medan leasetagaren råder över det
tar någon befattning
Vidare
livslängden.
under hela eller större delen av den ekonomiska
innefattar

reellt sett amortering
betalningsskyldighet
av
vid transaktionens
till
leverantören
erlagt
leasegivaren
som
för bruket
och tjänar inte i första hand som vederlag
av
leasetagarens

det belopp

början
objektet.

Leasetagaren

och

på grund

har

har dessutom

förebygga

av
olyckshändelser

fall

inträffar.

ändå

rätt till

och minimera
varvid

kan

av objektet
möjligheter
att

avkastningen

rådighet

faktiska

Leasetagaren

teckna allriskförsäkring,
Å andra sidan brister

bättre

om olycksskydda sig genom att
får stå för självrisken.

konsekvenserna
därtill

han visserligen

analogin till köp i så måtto jfr Millqvist
s.
från en avbetalningstill skillnad
leasetagaren
att
i objektet
inte får något ägarintresse
utgångspunkt

203-205

och 353

köpare

som
överfört

successivt

sin

till

sig. Leasetagaren

har inte heller

någon möjlig-
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l

civilrätt

het att som en ägare disponera över egendomen eller dess kreditvärde
Även
har betalat hela
t.ex. pantsättning.
genom
om leasetagaren
värde genom
har han således inte in
objektets
leasingavgifterna,

sig övervärde
grund
rätt att bli ägare eller att tillgodogöra
Dessa argument blir givetvis mindre bärande
av erlagda betalningar.
viss möjlighet
att överlåta
om leasetagaren har t.ex. köprätt och/eller

dubio

avtalet

till

inte utan vägande skäl har
ny leasetagare som leasegivaren
Även
medför emellertid
rätt att vägra godta.
att
en förlängningsrätt
värde
leasetagaren kan sägas ha rätt att överta hela det ekonomiska
som kan ligga
Sammantaget

i bruket
får

det

av objektet.
anses rimligt

att leasetagaren
till
leverantören

näringsidkare
leasegivaren

Adlercreutz,
s. 221,
Kofoed-Hansen,
Leasingkontrakter
eller

skadas

hos

leverantören

finansiell
Hellner,

Finansieringsformer
Om

147.

s.

redan

mellan

leasing

för vad

betalningsskyldighet
jfr

utgett

Braekhus

före

Festskrift
s.
objektet

leveransen,

147

till
och

förstörs

är det

dock

skall vara strikt betalningsskyldig
att leasetagaren
I vart fall kan detta inte vara den utfyllande
regeln

rimligt

knappast

vid

har strikt

mot leasegivaren.
vid finansiell
leasing,

annat än om förstörelsen

eller

skadan

orsakats

själv.

av leasetagaren
Enligt leasingvillkoren
till

objekt

vidare att leasegivaren
inte ansvarar
att han är skyldig att ställa ersättningsreparera skada eller utge skadestånd om varan

gäller

i den meningen,

för objektet

förfogande,

förstörs

av en vâdahändelse,
av leasetagaren eller av tredje man.
Detta innebär att uthyrares
vid saklega inte
ansvar för casusskador
enligt presumtionsculpaansvar
gäller, och inte heller hyrestagares

Skäligheten

modellen.
kan dock
främst

vid

totalskada,
krav.

resterande

på det

Ett villkor

försäkringsersättning

fallande

diskonterade

restvärde

måste

alltid

anses oskäligt

36 § avtalslagen.

enligt
förordat

regel för finansiell
leasing
som dispositiv
lösning, enligt vilken leasetagaren svarar
medan leasegivaren svarar för restvärdet
om

bör att Millqvist

Nämnas

en mera nyanserad

kontraktssumman

ger honom rätt till detta se Millqvist
för detta skulle vara att parterna bör stå risken
den de har enligt avtalet.
avtalet

Tilläggas

kan

att

skäligheten

objektet
ansvar för skada
vid finansiell
vanligheten

mot

punkt

värdet
av leasegivarens
till såväl utleasegivaren
rätt
som ger
värde
resterande
objektets
eller
som

plus kalkylerat

leasingavgifter

på denna

att leasetagaren,
sig utfallande
försäkringser-

får tillgodogöra

i avräkning

sättning

intill

reglering
av leasingavtalens
i
under
fråga
förutsättning
sättas

knappast

av
kommer

leasing,

Grunden
s. 205-208.
för de faktiska åtagan-

leasegivarens

friskrivning

från

i ett annat ljus om leasegivaren,
leasingsjälv har specificerat

143
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civilrätt
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valt

objektet

eller

givarens

ansvarsfrihet

ut

leverantören.

Grunden

för

hans renodlat

finansiella

roll

i ett sådant fall bort.
anläggas på friskrivningen.

Ett rent hyresrättsligt

faller

är det osäkert

konsumentleasing

Vid

objektet.

för

och ansvar
gripande frågan

risk

vad som är skäligt i fråga om
samman med den över-

hänger

i vad mån den finansiella

leasingens

av bil i MD
för att bilen

med villkor,

risken

händelse

som lägger
på hyrestagaren.

Villkoret

utvidga

hyrestagarens

ansvar

avvek

Marknads-

för konsumentförhållan-

avtalsvillkorslagen

korttidsuthyrning

grundprinciper

Enligt

i konsumentförhållanden.

alls kan anses acceptabla
domstolens
praxis enligt
den har vid

Detta

att godta leasei transaktionen
kan då
perspektiv

1982:8

ansetts

oskäligt

genom olyckshär från branschpraxis,
sas

i förhållande

förstörs
till

dispositiv

rätt

och

Enligt MD
som inte var obetydliga.
för tid bilen
att betala s.k. grundavgift
fann mot denna bakDomstolen
anmärkningsvärd.

förpliktelser

ålägga hyrestagaren

skyldigheten

tedde sig särskilt
var oanvändbar
grund att villkoret

innebar

en sådan avvikelse

från

dispositiv

rätt att

sett rimlig balans mellan parterna inte längre föreen genomsnittligt
åtkan sägas att konsumenten
låg. Vid finansiell konsumentleasing
inte bör ha sämre ställning
minstone
än vad han skulle haft mot en
kreditköp,
finansiär
vid finansierat
se 16 § konsumentkreditlagen.
Oavsett
ten,

regel som gäller angående försäkringspliknormalt
mellan näringsidkare
anses
objekförsäkra
i avtalet åläggs skyldighet
att

dispositiv

vilken

finansiell

måste vid

att leasetagaren
att stå för
tet, liksom
förbehållit
leasegivaren

skäligt

leasing

för erforderliga
försäkringar
som
sig att teckna. Frågan hänger samman med
kan anföras.
den om risken för objektet, och motsvarande
argument
skall stå
för
förutsättning
leasetagaren
redan
bör
Som
nämnts
att
en
ställs
till
leaseförsäkringsfall
vid
risken vara att försäkringssumman
kostnaden

alternativt
åtagit sig att betala
att leasegivaren
tagarens disposition,
med försäkeller en ersättningsanskaffning
reparationer
erforderliga
ringsersättningen.
innehåller
även villkor
Leasingavtalen
som omfattar produktskador.
skrivit
det i
om parterna
från ett eljest föreliggande
frita leasegivaren
leasingavtalet,
ansvar
myndigheter
för
skyldigheter
gäller
Detta
även
tredje
mot
mot
man.
villkor

Sådana

kan

som leasegivaren
mellan parterna
stå för

de krav

Med

aldrig,

även

har i egenskap av ägare. I det inbördes förhållandet
kan leasetagaren dock med giltig verkan åta sig att

som tredje man kan komma att rikta mot leasegivakan
till leasingens funktion
som finansieringsform
inte anses oskäligt.

hänsyn

ren.
detta normalt

dock
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4.4.5

avtalsbrott

Leverantörens/leasegivarens
och

Leverantörens
avlämna

juridiskt

som rättslig
kan främst

avtalsbrott

givarens

att i rimlig
De problem

möjligheter

utsträckning

även

i att inte avlämna
objekt.
ett felbehäftat

det för sent eller att avlämna
vid finansiell
viktigaste
frågorna

dessa fall.

därmed

utgångspunkt
bestå

civilrätt

leasing

kunna

En av de
är leasetagarens

göra gällande

här uppkommer

lease-

objektet,

grundas

påföljder

i

att leaseleverantören

som
inte står i direkt
avtalsrelation
med
tagaren normalt
i enlighet
med sin roll som finansiär,
samtidigt
som leasegivaren,
friskriver
sig från allt ansvar för leveransen av objektet och för dess

egenskaper.
friskrivning

Leasegivarens

Förhållandevis
friskrivning
stor enighet råder om att leasegivarens
från fel och brist som utgångspunkt
bör godtas i näringsidkarförhållanden under förutsättning
att leasetagaren ges möjlighet
att vända
leverantören
i
ungefär
sig mot
samma utsträckning
som gällt om
hade köpt

leasetagaren
behandlas

objektet
I nästa delavsnitt
av leverantören.
närmare.
Detta innebär främst att
mot leverantören
inte kan åläggas att fullgöra positiva prestationer
såsom
fel, företa omleverans
och betala skadestånd.
Härtill
kan

rätten

leasegivaren
att avhjälpa
också räknas

återkrav

Vidare

avgiften.

torde

grundade

på rätt

det normalt

till

nedsättning

få godtas

av leasing36 § avtalslagen

enligt

på
rätt att häva leasingavtalet
att leasetagaren inte har en självständig
grund av fel och brist. Detta har normalt ingen avgörande betydelse,
eftersom
mån

leverantören
Om

i sin

och

återfått

avtal

tillåts

häva

tur har rätt att
eller säkerställts

häva
för

leasingavtalet
sitt

köpeavtal

utgiven

Skälen

kan frågan om en självständig
är insolvent
för leasetagaren dock bli avgörande,
se strax nedan.
för

friskrivning
att godta leasegivarens
den finansiella
är uppenbarligen

som nu angetts
omständigheter

objektet.

och funktion:

Leasegivaren

någon

befattning

bistår

uteslutande

med objektet.

med
häv-

i den utsträckning

leasingens

har valt

Leasetagaren

i den

köpeskilling.

leverantören

ningsrätt

inte

i många

leasetagaren

leasegivaren

särskilda

och specificerat

med finansieringen

Leasingavgiften

tjänsten.
annat än ersättning för den finansiella
inte
i
friskrivningen
väsentligt
sämre
genom
med lånade medel.
av leverantören
viktig fråga för leasetagaren
En praktiskt

och tar
inte
inbegriper

Leasetagaren

kommer

läge än om han köpt

objektet
betala

leasingavgift

objektet,

t.ex.

därför

är om han är skyldig att
sådan tid som han inte kan använda
är sysselsatt med att försöka
att leverantören

även under
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Eller

har leasetagaren

med stöd

i
av 36 § avtalslagen
Nyss nämnda argument

leasingavgijften
sådana fall rätt att innehålla
denna påföljd.
sig bäring även

Häremot

har i och för

kan dock

från en långivande bank, deltar
till skillnad
att leasegivaren,
och att leasetagarens
i transaktionen
motpart är leasesom uthyrare
intjänandeförgivaren och inte leverantören
samt att leasetagarens
måga ofta är direkt avhängig av hans möjligheter
att nyttja objektet.
anföras

därför många gånger vad som ändå
motsvarar
på grund av leasetagarens bristande betalningsförmåga.

En innehållanderätt
blir

resultatet

I litteraturen

har Hellner

efter tysk förebild

jfr

avsnitt

8.3.2

nedan

till uppskov med avgiftsatt leasetagaren bör vara berättigad
till
Som stöd anförs Festskrift
till dess fel avhjälpts.
betalningen
ansett

Braekhus

s. 224:

avbetalmotsvarande
linje när det gäller
"Svensk
rätt står
vid konsumentköp
är regeln dessutom tvingande 4 § 2 st
ningsköp;
också enligt
tvingande
och gäller
konsumentköplagen
/gamla/
eller
har överlåtits
regel mot den till vilken avbetalningskontrakt
Beträffande
konsumentkreditlagen.
10 § 1 st /gamla/
pantsatts
leasing kan frågan ställas så: vem skall bära risken för försenad
grund av att varan är obrukbar under en tid på grund
betalning
kan en sådan fråga inte besvaras bara med
felet
Uppenbarligen
av
denna typ av risk
till att leasegivaren
är en finansiär;
hänvisning
från
bära, och den skiljer sig därigenom
kan även ett finansföretag
tala
för
med
fel.
Goda
skäl
avhjälpa
förpliktelse
att,
att
synes
en
här bedöma frågan
stöd av 36 § avtalslagen,
samma sätt som
och som enligt tysk rätt."
vid avbetalningsköp
När det gäller

dröjsmål

det

finns

leverans
överlåter

goda

skäl

för

upp diskussiooch att den endast
I det
s. 147-151 och 351
också här efter tysk förebild,
Hellner,
att
får svara för att det sker
att leasegivaren

med leveransen

nen i fallen att leveransen
försenas se a.a. s. 222
förstnämnda
fallet menar

av objektet
jfr Millqvist

även då han friskrivit
sina

anspråk

mot

sig. Att

delar

Hellner

helt uteblir

leasegivaren

leverantören

skulle

på leasetagaren
inte

räcka

a.a.

s. 223:
tillse,
får då vid ingående av avtal med leverantören
"Leasegivaren
ställa
godset
leasetagaren
skyldigheten
fullgöra
han
kan
att
mot
att
och lyckas han inte med det får han ta
till dennes förfogande,
konsekvenserna
själv. Detta kan man kräva även av ett finansföretag. Man kan inte jämställa leasegivaren med en bank, som lämnar
lån till en kund t.ex. för inköp av en maskin eller en lastbil, efteri motsats till banken, träder i direkt kontraktssom leasegivaren,
sina intresoch därvid kan tillvarata
leverantören
förbindelse
med
leasetagaren."
behöver
gå
inte
över
ut
sen på ett sätt som
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leveransen

När

blott

försenas

framhåller

civilrätt

att den normala
och att den situation
kan inträda synes vara den, att leverantören
har
fått betalning utan avdrag och att vitet utkrävs genom att leverantören
skall betala tillbaka
Enligt Hellner synes
en del av vad han erhållit.
som torde
där komplikationer

bli

påföljd

aktuell

det rimligt
vid

att jämställa
en sådan påföljd
fel och brist, se ovan.

När
flertalet
och

utebliven

det gäller

leasingtransaktioner

köpeavtalet

inte

träder

Hellner

är förseningsvite

eller

med vad som skall tillämpas

försenad

hanterar
i kraft

detta

eller

leverans
genom
"startas"

kan

noteras,

att

att leasingavtalet
förrän godkänd

leverans medför därför som sådan oftast
ägt rum. Utebliven
inte någon beaktansvärd
risk för leasegivaren
i annat fall än då han
har betalat leverantören
visst förskott.
För leasetagaren kan situatioleverans

nen däremot ofta vara allvarlig.
måste
Under alla förhållanden
för leveransdröjsmål
betala

leverantören.

även detta fall
I svensk
från

får den anses oskälig.
har skäligheten

HD-praxis

felansvar

leasegivaren

kunna

göras

ansvarig

som han själv orsakat, t.ex. genom att inte i tid
I den mån leasegivarens
omfattar
friskrivning

bedömts

av leasegivarens

friskrivning

i ett fall:

och ett försäljNJA 1988 s. 230. Mellan ett leasingkommanditbolag
hade ingåtts ett femårigt avtal om finansiell
ningsaktiebolag
leasing
avseende ett datasystem.
I de allmänna villkoren
hade leasegivaren
friskrivit
sig från ansvar för fel och dröjsmål och överlåtit på leasetagaren "att utöva den rätt uthyraren har eller får gentemot leveranleverans, levetören på grund av avtalet med denne". Beträffande
ranstid,
service,
1905 års köplag
och/eller
garanti,
etc. skulle
gälla. Sedan fel i datasystemet
gällande branschsedvänja
uppdagats
innehöll
och
leasetagaren
leasingavgifterna
men inte avhjälpts
hävde slutligen
under åberopande
avtalsbrott
leasingavtalet
av
av
hänvisade emellertid
till friskrivningen
leasegivaren.
Leasegivaren
och leasetagarens
varvid
inleasetagaren
rätt mot leverantören,
vände att dessa villkor
Tvisten
var oskäliga enligt 36 § avtalslagen.
kom att gälla denna fråga. Leasetagaren
anförde
som stöd för
inte gav
oskälighet
sammanfattningsvis
att överlåtelseklausulen
honom möjlighet
andra krav mot leverantören
än dem
att framföra
och
själv kunnat göra gällande mot leverantören
som leasegivaren
då medförde
vid tvist mellan
att friskrivningen
att leverantören,
honom och leasetagaren,
med framgång
kunde invända att leasehade
tagaren varken direkt eller på grund av tänkbara regresskrav
grund för några ersättningskrav.
Häremot
invände leasegivaren
att
överlåtelseklausulen
medfört
fått samma rätt mot
att leasetagaren
leverantören
som om leasetagaren själv varit köpare.
HD fann vid en samlad bedömning
i målet
av omständigheterna
villkoren
inte kunde anses oskäliga.
Som skäl
att de omtvistade
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kan leasingavtalet
Efter ordalydelsen
sägas inneanfördes följande.
Det blir
fatta en osäker rätt för leasetagaren
mot leverantören.
rätt att göra gällande
enligt denna ovisst hur långt leasetagarens
sträcker sig. Särskilt gäller detta skadefelansvar mot leverantören
kan åbeleasetagaren enligt ordalydelsen
eftersom
ståndsansvaret,
Vilka
möjligsin
inte
skada
leasegivarens
endast
egen.
men
ropa
talan som överlâtelseklausulen
framgångsrik
heter till
ger kan
och leverantören.
först vid en tvist mellan leasetagaren
fastställas
för något säkert antagande
i målet ger inte underlag
Utredningen
Vid
i en sådan situation.
slutliga inställning
angående leverantörens
inte anledning
den bedömning
som nu är aktuell finns emellertid
i leasingavtalet,
förutsätta att överlâtelseklausulen
som leasetagaren
Avslutningsvis
för
leasetagaren.
all
betydelse
saknat
gjort gällande,
tvâ
näringsidkare
mellan
hade
ingåtts
leasingavtalet
framhölls
att
som måste betecknas

som jämbördiga.

att leasegivarens
att dra slutsatsen,
rätt godtas så länge leasetagarens inte helt sakDäregällande påföljder mot leverantören.
göra
möjligheter
att
nar
friskriver
leasegivaren
i
godtar
princip
HD
rättsfallet
visar
att
att
mot
sig från eget felansvar om leasetagaren får vissa påföljdsmöjligheter

knappast

går av rättsfallet
i svensk
friskrivning
Det

Noteavtalsrätt
Kommersiell
jfr Hellner,
leverantören
s. 113.
Det
jämbördiga.
fall
i
detta
framhållandet
kan
att
parterna
var
av
ras
i
det
bli
densamma
skulle
bedömningen
osäkert
ord
med
andra
är
om
och
leasefinansbolag
är ett större
vanliga fallet, att leasegivaren
del kan
För konsumentleasingens
näringsidkare.
tagaren en mindre

mot

några slutsatser.

inte föranleda

rättsfallet

leasetagaren

innebär

friskrivning

Leasegivarens

får stå risken

för

avtalspraxis

enligt

leverantörens

även

eller

insolvens

att
försvin-

mot
rätt att göra gällande påföljder
genom att leasetagarens
kan
i sin tur faktiskt
leasegivaren
görs beroende av vad leasegivaren
Således får leasetagaren
få ut av leverantören.
t.ex. häva leasingavtalet på grund av fel i objektet endast om leasegivaren har rätt att

nande,

häva

Fryser

köpet

återfått

samt

friskrivning

det är leasetagaren
leverantören

leasegivaren

för

köpeskilling.

utgiven

innebär

konkurs

detta

att

inte får häva leasingavtalet.

Leasegivarens

leasegivarens

säkerställts

inne i leverantörens

köpeskillingen

leasetagaren

eller

och inte

åtagande

kan i detta hänseende

leasegivaren

och pris

inte

som
innefattar

skulle
att leasingtjänsten
stå risken för
skulle tvingas
och

bli

motiveras

väljer

med att

leverantör,

kreditbedömning
märkbart

leverantörens

att
av

dyrare

om
insolvens.

kreditgivare
Mot detta kan sägas att leasegivaren
som professionell
har större kompetens och resurser än flertalet leasetagare att bedöma
Leasegivaalla leasetagare.
kostnaden
kreditrisker
och pulvrisera
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bör bli liten även därför
rens riskpremie
transaktioner
drabbas av både allvarliga
och obestånd

gällande

civilrätt

att endast ett fåtal leasingdolda fel som får göras

hos leverantören.

I denna fråga anser Hellner att det är svårt att uttala någon mening
Festskrift till Braekhus s. 225, jfr Håstad,
om svensk rätts inställning
Den nya köprätten

s. 291:

kan inte helt jämställas
med det nyss nämnda att alls ingen
skett vilket
alltså tysk rätt gör.
Det är en skillnad mellan
solvens och allmänna vederhäftighet
och att
att pröva leverantörens
Det gäller placeringen
tämligen
pröva varans beskaffenhet.
av en
risk, och det finns skäl för och mot båda lösningarna.
oberäknelig
skulle vid konsumenttransaktioner
En analogi till avbetalningsköp
medföra att leasegivaren
fick stå risken, eftersom cut-off-klausuler
Vid
av denna typ är ogiltiga 10 § /gamla/ konsumentkreditlagen.
kommersiella
finns intet tvingande förbud mot cutavbetalningsköp
off-klausuler
att en sådan klausul
av något slag, och det är möjligt
stå sig mot en finansiär
skulle
till vilket
avbetalningskontraktet
överlåtits.
saknar bestämmelser
Att avbetalningsköplagen
om cutoff-klausuler
kan dock inte tas till stöd för att sådana alltid skulle
förhållanden.
Klausulen
kan vara ogiltig
vara giltiga i kommersiella
särskilt om det består en nära relation mellan säljare och finansiär.
mån får situationen
vid leasing betraktas som osäI motsvarande
ker."

"Fallet

leverans

I det

ovan

frågan
insolvent.

om

refererade

rättsfallet
1988 s. 230 bedömdes
NJA
då leverantören
friskrivning
leasegivarens
av
heller torde av domskälen
kunna utläsas hur

inte

verkan
Inte

ha resonerat för det fall
krav mot, leverantören
tagarens
konkursförvaltare
leverantörens
skulle

insolvens

visas

blivit

värdelösa,

ha lett till

är
HD

att lease-

t.ex. genom att
inte avsåg
förklarat
att konkursboet
Det får vidare anses osäkert om uttalandet,
att

dem.
att efterkomma
säkert
kunde
inget
antas angående leverantörens
i en tvist mellan denne och leasetagaren,
innebär
för

att denna
friskrivningens

inställning

skall

vara

avgörande

"slutliga

inställning"

ett ställningstagande
vid bedömning
av

skälighet.

Från
refererad
kan RH 1988:22
redovisas.
Ett
hovrättspraxis
fmansbolag
leasegivaren
ochen innehavare av en mindre kioskrörelse leasetagaren
hade här slutit avtal om finansiell
leasing av
villkor.
I villkoren
på standardiserade
en s.k. ice-shake-maskin
hade leasegivaren
på sedvanligt
sett begränsat sitt felansvar
mot
till leverantörens
fullgörelse
leasetagaren
mot
ansvar och faktiska
visade sig funktionsfel,
En kort tid efter levereransen
leasegivaren.
vilka leverantören,
då
försatts
i
konkurs,
inte kunde förmås
som
vilket leasegivaren
avhjälpa. Leasetagaren hävde då leasingavtalet,
hänvisade
leasemotsatte sig under åberopande av friskrivningen,
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civilrätt

för leasetagaren
och yrkade förpliktigande
tagaren till leverantören
invände att friskrivLeasetagaren
leasingavgifter.
att utge förfallna
Grunden var att hon på
ningen var oskälig enligt 36 § avtalslagen.
befann sig i undermellan parterna
grund av storleksskillnaden
haft
möjligheter
att hävda
lägsen ställning,
att hon inte hade
samma
med
leverantören,
direkt
avtal
träffats
att hon då
sin rätt som om
för och kunnat vägra att betala maskinen,
haft utrymme
att leverantörens konkurs strax efter leverans och funktionsfelet
var så ovankunde förutse dem och ensam
liga händelser att hon inte rimligen
hävdades vidare ha en
Leasegivaren
därav.
bära konsekvenserna
leveän leasetagaren beträffande
längre gående undersökningsplikt
normala
garantiåtaganfullgöra
solvens och förmåga att
rantörens
I målet var ostridigt
att
den rörande maskinens funktionsduglighet.
skulle haft rätt att häva
till leverantören
i förhållande
leasetagaren
ett köpeavtal om maskinen.
Som
inte var oskäligt.
fann att det aktuella villkoret
Hovrätten
måste
skäl anfördes följande. Leasetagaren,
som var näringsidkare,
transaktion
ha varit medveten om att avtalet innebar en kombinerad
därför
kreditgivning
och
maskinen
anskaffning
av
som innefattade
Leasingkreditgivarens.
roll
främst
leasegivarens
och att
var
häva
till leasegivaren
avtalet gav leasetagaren
rätt att i förhållande
för fel i objektet i samma mån som
avtalet och erhålla ersättning
leasegivaren förmådde göra gällande dessa rättigheter mot leverankunde anses vara i samma position
tören. Leasetagaren
som om
hon hade begagnat det alternativ
som närmast svarade mot leasingavtalet, nämligen att köpa kontant med medel som lånats av annan
varit behäftad med fel och att leveranän säljaren. Att maskinen
försatts i konkurs kan inte anses utgöra
efter
leveransen
kort
tören
eller oförutsebar
speciell
natur och kunde lika
omständigheter
av
Leasetagaren,
vid ett vanligt kontantköp.
som
gärna ha inträffat
fick anses ha haft
leverantören,
själv synes ha utvalt och kontaktat
att bilda sig en uppminst lika goda möjligheter
som leasegivaren
sina
och
förmåga
solvens
att fullgöra
fattning
om leverantörens
Skäl att ålägga
funktion.
avseende maskinens
garantiåtaganden
i dessa hänseenden
undersökningsplikt
leasegivaren en vidsträcktare
Enbart den omständigkunde inte anses föreligga.
än leasetagaren
större
heten, att finansbolaget
som en avsevärt
var att betrakta
innebar inte tillräcklig
näringsidkare
än den aktuella leasetagaren,
eller del därav som oskäligt. Härgrund för att anse leasingavtalet
Att så
utnyttjat detta förhållande.
för krävdes att bolaget otillbörligt
skett hade inte visats i målet.

synsätt

kan sägas att hovrätten
än vad som kommer

tionens

riktlinjer

Allmänt

i detta mål anlade ett mera restriktivt
i generalklausulpropositill uttryck

för tilllämpningen.
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Leasetagarens

rätt

kan grundas
Särskilt

leverantören

möjligheter

Leasetagarens
tören

mot

gällande

att göra

på främst

åtagande

civilrätt

följande

eller särskild

påföljder

leveran-

mot

metoder.
från leverantören

garanti

att svara

direkt

mot leasetagaren.
överlåtelse
2. Leasegivarens

köpeavtalet
Fullmakt

av

sin

rätt

mot

leverantören

enligt

dem emellan.
från

leasegivaren

som ger leasetagaren rätt att föremot leverantören.
4. Tredjemansavtal
leverantören
mot leasetagaren
som förpliktar
och omvänt ger leasetagaren en självständig
rätt mot leverantören.
träda leasegivaren

I avtalspraxis

förekommer

fullmaktsmodellerna,

främst

antingen

omdiskuterat

redan

framgått

enligt

dessa. Rättsfallet

ning,

eftersom

HD

1988 s. 230 ger här ingen säker vägledsig endast om vad som följde av överAv dessa uttalanden framgår dock en av de

NJA

uttalade

ordalag.

låtelseklausulens

olika varianter
och
av överlåtelseför sig eller i kombination.
Det är som
och ovisst vilken
får
rätt leasetagaren

överlåtelseoch fullmaktsmodellerna,
som ansetts vidlåda
bara kan åberopa leasegivarens
nämligen att leasetagaren förmodligen
sin
skada.
kan
ha
inte
Detta
stor betydelse när leverantören
egen
men
såsom var
medgett att ersättning även för indirekt skada får utkrävas,
brister

i 1988 års rättsfall

fallet
Det

normala

vid

genom
kommersiella

indirekta

att 1905 års köplag
köp är emellertid

skador,

vilket

också

skriver

sig från

praxis,

se NJA 1979 s. 483. Den praktiska
måhända inte kan kräva ersättning

tagaren
torde därför
kastats

avdrag

tillämpas.

att säljaren frihar godtagits
i rätts-

betydelsen
för

av att leasesin särskilda
förlust

framliten. Det har mot denna bakgrund
vara relativt
kräva prisatt en rätt för leasetagaren att mot leverantören
efter hävning
eller återbetalning
köpeskilling
av leasegivarens

påföljder
vara tillräckliga
vara oskälig se Håstad,

bör kunna
inte

skulle

skall

för att leasegivarens
Den nya köprätten

jfr
s. 290
Kommersiell

till Brzekhus
s. 225, densamme,
i NJA 1988 s. 230
114
och
JustR
Höglund
s. 237.
s.
leasing torde dock inte begränsa
regeln för finansiell
Den dispositiva

Hellner,

Festskrift

friskrivning

avtalsrätt

leasetagarens

rätt

detta

sätt se särskilt

s. 351
För fallet

givarens

att leasetagaren i förhållande
har sagts, att även
köpeavtal

Millqvist
till

s. 147-151,

leverantören
leverantören

hävt

jfr

lease-

åläggs

att
om
som leasegivaren erlagt, detta inte ger
han är fortsatt skyldig att
leasetagaren täckning för de leasingavgifter
i Affärsrätt
4/ 1985
betala
till
leasegivaren
se t.ex. Söderlund
betala tillbaka

den köpeskilling
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Även

s. 24
modeller

vissa

svagheter

processuella

kan

föreligga

i

de

som ofta har använts i avtalspraxis.
Vid en närmare granskning
av främst överav de olika varianter
i utredningens
och fullmaktsmodellerna
låtelsesom förekommer
framstår flera som oacceptabla därför att de inte ger
avtalsmaterial,
rätt mot leveranleasetagaren en verklig rätt att utöva leasegivarens
tören.

I stället

medge
givaren

har

inte

leasegivaren

får överta
att leasetagaren
rätt att välja vilket redskap

rätt att
en skönsmässig
också
har
leaseeller
rätt,

sällan

hans

leasetagaren

skall få använda

eller

Uppenbarligen
mot leverantören.
att själv göra anspråk gällande
leverantören
ovillkorlig
tillförsäkras
rätt
måste leasetagaren
mot
en
skall
kunna
godtas.
för att leasegivarens friskrivning
Vidare

kan avtal,

leverantören

knappast
fall

har

tagarens

hålla sig till
har att uteslutande
leverantören,
vad
leasegivaren
uppnår
mot
av
eftersom leasegivaren i dessa
36 § avtalslagen,

där leasetagaren

oberoende

godtas enligt

att tillskansa

möjlighet

sig dubbel

kompensation

på lease-

bekostnad.
vid

Trepartsfrågoma

konsumentleasing

vid finansiell
Som redan antytts blir bedömningen
av trepartsfrågorna
bakgrund
annorlunda
i konsumentförhållanden
mot
av de
och
konsukonsumentköplagen
i
tvingande
reglerna
näraliggande

leasing

av dessa regler skulle
över huvud taget
att leasegivaren
i annan
sig från eget ansvar för fel och dröjsmål
inte kunde friskriva
direkt
leasing
Vid
liksom
medger.
mån än vad konsumentköplagen

mentkreditlagen.
vid

indirekt

En strikt

analog

kunna

betyda,

leasing

tillämpning

eller pantsättning av leasegivares rättigheter
generellt vid överlåtelse
medföra
tillämpning
skulle en motsvarande
att
enligt leasingavtal
fick åberopa angivna regler i konsumentköplagen
konsumenten
mot
och reglerna i 16 § konsumentkreditlagen,
leverantören
om invändTänkbart
kan
mot leasegivaren.
mot kreditgivare,
i
bestämmelse
gäller mot leasegivaren
dock även vara att sistnämnda
båda fallen och att leverantören
mot leasetagaren alltid har det ansvar
som följer av konsumentköplagen.
uttalade
konsumentkreditlagen
till den nuvarande
I propositionen

ningar

och krav

departementschefen

följande

i anslutning

till

16 § prop.

1991/92:83

s. 81.
och
rörande
hyresavtal
avvaktan
en lagreglering
tjänsteavtal
än dem som omfattas
av konsumenttjänstlagen
ofta kunna tillämpas analogt."
den nya regeln för kreditköp

andra
torde
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uttalades vidare att det i vissa fall
tillämpning
analog
av konsumentkreditlagens
en
var
tjänster
andra
vid
förvärv
än
regler
som direkt avses i konsumentav
1984/852110
prop.
tjänstlagen, t.ex. sällskapsresor
s. 136 och 336.
löfte vid
har också ett reseföretags
RH 1986:155
I hovrättsfallet

konsumenttjänstlagen

till

I motiven

med

befogat

kunnat åberopas
av sällskapsresa
konsumenttjänstlagen
trätt ikraft.

avbeställning
innan

redan

har

konsumentkreditlagen

mot en kreditgivare
till
I kommentaren

och Lambertz

Eriksson

dragit

den över-

analogt i sådana
att 16 § "torde böra tillämpas
med
de
fall
framstår
jämställbara
som uttryckligt
som
som
198.
I
anslutning till
regleras i paragrafen" se Konsumentkrediter
s.
framhåller
de vidare,
och
meningarna
tredje
16 § andra stycket andra
slutsatsen

gripande

situationer

skall tillämpas
att det inte kan råda något tvivel om att bestämmelsen
med avbetaljämställa
"helt
är
analogt bl.a. på hyresavtal
att
som
NJA
s. 196. Från äldre rätt kan hänvisas till rättsfallet
ningsköp"
att det inte förelåg någon principiell
mellan aveller pantsättning
av överlåtelse
tydlighet
och att samma krav
och hyresavtal
överlåtelse
eller
ställas på en underrättelse
om

1989 s. 671 där HD
i bedömning
skillnad

betalningskontrakt
och

skulle

klarhet

i båda fallen.

pantsättning
Mot

analog

uttalade,

härav

bakgrund

och

generalklausulmotivens

främst

prop.
ning vid konsumentleasing
åtminstone

om

se
som det aktuella
friskrivkan sägas, att leasegivares
regelmässigt bör underkännas
som oskälig

av tvingande
1975/76:81
s. 122

tillämpning

uttalanden

regler

i fall

sämre rätt
som den ger konsumenten
torde
Mot leverantören
av 16 § konsumentkreditlagen.
fel- och dröjsgälla i fråga om konsumentköplagens

i den utsträckning

än som följer
motsvarande

att leasetagaren mot leasegivaren bör kunna
göra gällande alla invändningar
om fel och dröjsmål som han enligt
konsuoch jämlikt
köpeavtalet mellan leasegivaren och leverantören

målsregler.

Detta

innebär

torde
Vidare
göra gällande
mot leverantören.
han
få
invända
direkt
leasing
fall
i
även
att
konsumenten
vart
han
eller
till
leverantören
betalning
eller annan
att
erlagt leasingavgift
inte visste att
med denne, om konsumenten
träffat överenskommelse

mentköplagen

kan

vid

eller ingå överenseller grovt oaktsamt underlåtit
att skaffa sig kunskap om detta, se 16 § andra stycket andra och
åter
Analogt
tredje meningarna.
av 16 § tredje stycket bör vidare,
anspråk på
vid direkt leasing, följa, att för leasetagarens
åtminstone
leverantören

kommelsen

saknade

rätt att ta emot

och inte heller

betalningen

uppsåtligen

skadestånd eller annan penningprestaav leasingavgift,
intill
tion mot leverantören
ansvarar leasegivaren jämte leverantören
med
har mottagit
de belopp som leasegivaren
anav konsumenten

återbetalning

ledning

av leasingavtalet.
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Vad som nu sagts om direkt leasing gäller även i andra fall där en
överlåter
eller pantsätter
sina rättigheter
leasegivare
enligt leasingavtalet till en ny leasegivare eller kreditgivare.

4.4.6

Leasegivarens
leverantörens

Särskilt

från

friskrivning

för

ansvar

löften

vid billeasing

till konsument
har under senare år uppkommit
från de
friskrivning
som hänger samman med leasegivarens
löften och garantier
särskilda
leverantören
kan
ha
utfäst
mot
som
till konsumenten
leasetagaren.
Vanligt har varit att leverantören
ställt

problem

ut en "bytesgaranti",
formellt
leasingavtalet
dock

"garantin"

fristående

och

eller

leasegivarens

liknande

formulär.

under rubriken

omnämnts

leverantörens
starkt

"värdegaranti"

enligt ett från
har
leasingavtal

I vissa
"Särskilda

roller

utåt

villkor",

framstått

varvid
särskilt

som

sammanflätade.

Innebörden

och liknande
av de bytesgarantier
som förekommit
I de flesta fall har garantin innehållit
att leverantören
sig att vid den tid leasingavtalet
löper ut "återköpa"

varierar

något.

förbundit

eller

leasingobjektet
angivna

avtalet

leasas från
sällan
eller

lösa konsumentens
under

restvärdet
vid

leverantören

inbytestillfället.
sistnämnda

uppmärksammats

"restskuld"

förutsättning

till

det i leasing-

att ny bil
Konsumenten

köps

eller

har dock

förutsättning

utan utlovats
slut kunna återlämna

intrycket
av att vid leasingtidens
sedan inte önskat eller
När konsumenten
utan kostnad.
haft råd att köpa ny bil, leverantören
upphört att sälja aktuellt
biloch garantin därmed blivit
märke eller leverantören
gått i konkurs

bibragts

leasingbilen

värdelös,
mellan

konsumenten

har

det kalkylerade

har i många

av
restvärdet

leasegivaren

differensen

krävts

och försäljningsvärdet.

Differensen

fall

bakgrund av låga leasingavgifter,
höga avtala- mot
de restvärden
och låga reella restvärden
fallande
andrahandsen
marknad
varit avsevärd.
Vid
möjligheter
att rättsligen
en bedömning
av konsumentens
löften mot leasegivaren,
bör först uppkunna åberopa leverantörens
märksammas

den vanliga

denna erbjuder
avtal

genom bl.a.
med viss eller vissa

och

ñnansiären

finansiering

finansiärens
verkan
skickas

gången vid billeasingavtals

leverantören

av leasingobjektet
leasing. I bakgrunden
finansiärer,

i

samma
leasingformulär

både för
sedan till

individuella
finansiären

koncern.

ingående.

bilföretaget
finns

och ibland
Leverantören

Enligt
kunden

ofta samarbets-

ingår

leverantören
tillhandahåller

som vid affär påtecknas av kunden med
och standardiserade
villkor.
Kontraktet
för

kreditprövning

och godkännande.

-
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har ingen

Leverantören
rens räkning
leverantören

och
ofta

är
som

finansieringsformer

civilrätt

för finansiäatt teckna leasingavtal
fungerar
anställd
hos denne.
Däremot

fullmakt
inte

förmedlare

som samarbetet

av och anbudsupptagare
omfattar.
med finansiären

för

de

reklamationsnämnden
har från 1990 och framåt avgjort ett
Allmänna
Olika vägar
ärenden som rört bl.a. det aktuella problemet.
hundratal
har
i en grupp
med
detta.
ARN
till
komma
rätta
har använts för att
antecknats
"Bytesvillkor
särskilt
fall,
där i leasingavtalet
som
överenskommelsen
förstås
så
måste
detta
garanti",
att
ansett att
i leasingavtalet
inkorporerats
och leverantören
mellan konsumenten
för leverantörens
iklätt
därmed
sig ansvaret
och att leasegivaren
sådana att det enligt
åtagande. I ett annat fall var omständigheterna
betrakta
anledning
grundad
förelåg
ARN
att
en leverantörens
Omständigheterna
för
leasegivaren.
ombud
även
representant
som
garanti och
utgjordes bl.a. av att leasegivaren känt till leverantörens
i
koncern.
ingick
och
leverantören
leasegivaren
samma
att

gången vid avtalets ingående
av den ovan beskrivna
Här övergavs för
NJA 1986 s. 596 uppmärksammas.
bör rättsfallet
jfr dock på en punkt redan
del i viss utsträckning
konsumentavtalens
Mot

bakgrund

1971 års hemförsäljningslag

inställning

i rättsfallet

NJA

en principiellt
1968 s. 303.

betydligt

mera

restriktiv

hus
ett monteringsfärdigt
I NJA 1986 s. 596 sålde ett trähusföretag
mottagits av en
efter att anbud från konsumenten
till en konsument
Efter avtalets ingående uppkom tvist om det avtalade
försäljare.
montering
priset inkluderade
av huset eller ej. HD angav inledå ena sidan
ningsvis
att avtalet var slutet mellan en näringsidkare
å andra sidan. En
i egenskap av konsument
och en privatperson
normalt en engångsaffär av förevarande
art var för konsumenten
ställas ganska
måste
Det
ekonomisk
betydelse.
företeelse
av stor
till
bidrar
denne
näringsidkaren
krav
att avtalet utpå
att
stränga
Särskilt
står klar för konsumenten.
så att dess innebörd
formas
kontillhandahöll
gällde detta när, som i detta fall, näringsidkaren
och frågan rörde en så viktig sak som priset. traktshandlingarna
eller orderbekräftelse
leveransavtal
HD angav vidare att varken
vilket
i och för sig kunde
huset,
monteringen
innehöll
något om
av
hade dock
Parterna
montering.
innefattade
inte
priset
tyda
att
till stånd trots att
kommit
varit ense om att avtal om montering
husföretaget,
som i annat avseende lagt stor vikt vid skriftform,
Bl.a.
monteringen.
beträffande
avtalsformulär
inte tillhandahållit
kontraktshandlingarna
enligt HD, att de skriftliga
detta innebar,
mellan parterna, och
redovisade avtalsförhållandet
inte uttömmande
endast leveransen
avsåg
leveransavtalet
i
prisuppgiften
huruvida
då
framstod
helhet,
i
dess
avtalsförhållandet
eller
som oklart. - HD
inte varit ombud för husföretaget
därefter att försäljaren
framhöll
räkning träffa
och inte heller haft behörighet
att för husföretagets
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hade försäljaren
haft behörighet
med konsumenten.
Däremot
anbud för husföretagets räkning.
HD fortsatte principiellt:

att motta

sin verksamhet
så att försäljare
organiserar
"Om en näringsidkare
för näringsidkarens
med
räkning
tar upp anbud från konsumenter
anbuden
till näringsidkaren,
bör vid
uppgift
att vidarebefordra
tolkningen
vara, att vad försäljaren
av träffat avtal utgångspunkten
rörande
uppfattning
har insett eller bort inse om konsumentens
insikter
näringsidkaren.
Försäljarens
tillräknas
avtalets innehåll
får alltså
med konsumenten
och åtgärder under förhandlingarna
och innebörden
betydelse när det gäller att bestämma omfattningen
och konsumenten."
av avtalet mellan husföretaget
mellan
och
försäljaren
HD gick sedan in på vad som förevarit
för huset, inkonsumenten.
Den senare hade begärt ett totalpris
och han hade också uppfattat leveransavtalet
kluderande
montering,
begärt
innefattande
I och med att konsumenten
monteringen.
som
ha insett risken för att konsumenten
ett totalpris borde försäljaren
honom
kunde uppfatta det leveranskontrakt
som senare tillställdes
Enligt HD hade
både leverans och montering.
såsom innefattande
klargöra att det av
det därför ålegat försäljaren
att för konsumenten
till
leveransavtal
behandlade
tillhandahållna
utkastet
försäljaren
och att det angivna priset inte omfattade
endast leveransen
monhade följinte gjort. Husföretaget
teringen. Detta hade försäljaren
skyldigheten
den principiella
aktligen inte fullgjort
att bidra till att
ståndpunkt
för konsumenten
vad avtalet enligt företagets
klargöra
hävdade
den av konsumenten
Företräde måste då ges
omfattade.
avtalet.
tolkningen
av
De teser som ställdes upp i detta rättsfall kan enligt min mening föras
vid billeasing till konsument enligt följande.
över till avtalssituationen
ofta av stor ekonomisk
betydelEn bilaffär
år för konsumenten
ställas på leasegivaren
se. Ganska stränga krav måste därför
utformas
så att dess innebörd
denne bidrar till att leasingavtalet
klar för konsumenten.
Detta gäller särskilt
som leasegivaren
kontraktshandlingarna.
handahåller

att
står
till-

sin verksamhet
så, att leveranorganiserar
en leasegivare
för
räkning för
leasegivarens
törer tar upp anbud från konsumenter
vid tolkningen
vidarebefordran
till denne, bör utgångspunkten
av
inse
insett
eller
bort
vad
leverantören
leasingavtalet
att
om
vara,
När

konsumentens

givaren.
med

uppfattning

Leverantörens

konsumenten

får således

av leasingavtalet
bestämmas.
börden

Eftersom

leasingformulären

innehåll
om leasingavtalets
insikter
och åtgärder under

betydelse

mellan

konsumentens
tillhandahålls

när omfattningen

leasegivaren

alla

kontakter
av

tillräknas

och inne-

och konsumenten
sker

leverantören

lease-

förhandlingarna

med
och

skall

leverantören,

leasegivaren
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in först

kopplas

i affären

när alla villkor

för leasegivaren.
Det
är ombud
att leverantören
leverantören
inte omfattar
att klargöra att leasingavtalet

därför

utfästelser

leverantörens
Om

leverantören

eller

gör

åligger

bör

att det leasingkontrakt
som leveockså de utfästelser
som leveran-

inse att konsumenten
kan uppfatta
honom innefattar
rantören tillställer
tören

är klara,

civilrätt

inte

leverantören

och leasegivaren
gör

detta,

inte ansvarar för objektet.
inte fullgjort
sin
leasegivaren

har

att bidra till att göra klart för konsumenten
vad leasingavtalet
i realiteten omfattar.
Företräde måste då ges
den
hävdade
avtalets
innebörd.
konsumenten
uppfattningen
om
av

skyldighet

principiella

I den avtals-

och partssituation

leasing

bör

bindas

av konsumentens
ide avseenden

innebörd

vid konsumentsom ofta föreligger
löften och
svara för leverantörens

således

leasegivaren

hävdade

risk för att konsumenten
Detta bör gälla
dess reella innebörd.
utfästelse

nämns

i leasingavtalet,

restvärdet,

kalkylerade
för

restvärdet

ofta

av om leverantörens
på annat sätt fått vetleverantören
är ett koncern-

eller
för

eftersom

uppgifter

vilseledande

lämnar

oberoende

leasegivaren

utfästelser
skap om leverantörens
bolag. Det sagda gäller särskilt

l

om leasingavtalets
inse att det förelåg
annat sätt än efter

uppfattning

bort
som leverantören
kunnat uppfatta avtalet

konsumentens

garanti

för

det

i denna del inte sällan

leverantören

garanti
som konsumentens
på ett svårtillgängligt
sätt i leasing-

samtidigt

presenteras

avtalen.

,

Någon exakt motsvarighet
torde

inte

återfinnas

villkorslagen

i

beslut

i

muntliga

i
l
1

i
1

till

HD:s

för konsumentförhållanden.

ansett det oskäligt
utfästelser
och

i NJA

bedömning

i Marknadsdomstolens

praxis
Däremot

har MD

friskriver

att näringsidkare
från ombuds
skriftliga

1986 s. 596
avtals-

enligt

i en rad

sig från

eller

egna

muntliga

ut1978:1,
1972:12,
1974:20,
1975:30,
se MD
1982:8, som gällde en
1978:14,
1978:23 och 1979:15. I avgörandet
i Standardavtal,
villkor
har
MD
konsumententreprenad,
ansett att
som
fästelser

och

avtal,

innebär att näringsidkaren
skall vara generellt obunden av muntliga
utfästelser,
är oskäliga. Den tvingande regeln om ombuds behörighet
torde i viss utsträckning
gälla utan lagi 12 § hemförsäljningslagen
stöd på andra
med

områden av konsumenträtten
Även de finansiella
hänvisningar.

s. 120 f
konsumentleasingavtalens

jfr

Ds 1994:29

förbud

med detta.

För

är mindre

mot sidolöpare kan givetvis ifrågasättas i enlighet
frågor när leasetagaren
bedömningen
av liknande
Rt 1992295,
kan det norska prejudikatet
näringsidkare,
visas i avsnitt

8.1.1,

vara av visst

intresse.

som

redo-
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avtalsbrott

Leasetagarens

De finansiella

reglering

leasingavtalens

har beskrivits

i avsnitt

och delar

2.2.7

avtalsbrott
av leasetagarens
2.2.9
och
Viktigast
av
ovan.

bestämmelser
är leasingvillkorens
mest omdiskuterade
om
för leasegivarens
grunderna
rätt att häva och kräva skadestånd,

dels
dels

av skadestånd.

beräkning

Hävningsgnmder
Vad

är fullt

flertalet

och motsvarar

acceptabla
Vid

regler.

allmänna

enligt

som sådana får sägas att
vad som utgör avtalsbrott

hävningsgrunder

förekommande

gäller

vissa

kan dock

hävningsgrunder

sättas

rätt att häva leasingavtalet
som ger leasegivaren
missköter
andra avtal eller åtaganden med leasegiva-

Villkor

frågetecken.

om leasetagaren
ofta böra
ren eller tredje man torde särskilt i konsumentförhâllanden
enligt 36 § avtalslagen
underkännas
mot bakgrund
mot
av förbudet
i 25 § jfr
21 § konsumentmotsvarande
s.k. kopplingsförbehåll
uttalandena

i

generalklausulmotiven

i

ämnet

skriftligt

näringsidkare

samt

främst

se

prop.
måste en rätt för leasegivaren
att ovillunderlåtenhet
vid
"leasetagarens
att

Vidare
s. 145
häva leasingavtalet

1975/76:81

korligen
lämna

mellan

och 7 § avbetalningsköplagen

kreditlagen

omedelbart

leveransgodkärmande

efter

leverans"

under alla förhållanden
vara oskälig även om man betraktar kravet på
Om objektet är felaktigt
enbart som en ordningsföreskrift.
skriftlighet
och krav på
inte drabbas
givetvis
skall leasetagaren
av hävning
skadestånd därför att han inte godkänner objektet. Även i kommersiförhållanden

ella

ges skälig tid att undersöka
kan
leveransgodkännande
frampressat

leasetagaren

måste

Ett av leasegivaren
leasegivarens
grund för att underkänna
vid avtals
metoder
otillbörliga
jfr
om

objektet.
utgöra
svar
76:81

finansiella

vid

avtalet

varje

leasingavtal

avtalet.

enligt

exempelvis

kontraktsrättsliga

1975/

21

Också

§

hetsprincip.
proportion
betydande

konsumentkreditlagen
Centrala
mellan

rätt

konsumentköplagen och allmänna

mellan

näringsidkare

och 25 §

väsentlig-

för samma
ger uttryck
i generalklausulmotiven
om rimlig
i
och påföljd ger stöd för att principen

uttalanden

avtalsbrott

utsträckning

att häva
vid varje

även vid hyra av lös
som är att tillämpa
konkretiserade
dröjsmålsde särskilda,

i 7 § avbetalningsköplagen

reglerna

leasegivaren

och
av leasetagaren
förpliktelser
enligt
leasetagarens
av
då inte, vilket
däremot
uppställs

köplagen,

principer,

i allmänhet.

egendom

ger

betalningsdröjsmål

av någon annan
Något väsentlighetskrav

åsidosättande

jfr

i prop.

s. 125.

Åtskilliga

gäller

från felan-

friskrivning

ingående

får anses tvingande

även utanför

området

för
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särskilda

den

oskälig

tvingande

lagstiftningen.

då hävningspåföljden

tillämpas

i det

36

Att
enskilda

§ avtalslagen
fallet

civilrätt

kan

framstår

som
Och även om leasegivarna i vissa situationer
kan ha
intresse av att snabbt kunna häva och skydda sin säkerhet

är givet.

ett särskilt
kan härutöver

vid varje dröjsom ett villkor
om hävningsrätt
alla förhållanden
och
är oskäligt vid ett så långvarigt
avtal som ett finansiellt
betydelsefullt
leasingavtal
regel-

frågas,

mål inte under
ekonomiskt

mässigt

Jfr

utgör.

Hellner,

Festskrift

till

Brzekhus

s. 219,
Särskilda

Finansieringsformer
Bengtsson,
s. 151
Finansiell
I s. 54 och Arnesdotter,
leasing s. 28.
kan behövas i vissa
En invändning
om att en hård hävningsklausul
kritiska lägen, såsom vid leasetagarens obestånd, även om den annars
underkänns
i
strikt,
inte tillämpas
är en ståndpunkt
som i princip
Adlercreutz,

avtalstyper

svensk

vilket

kontraktsrätt,

talslagen

se prop.

framgår

1975/76:81

till 36 § avav bl.a. motiven
120 f angående näringsidkares

s.
jfr Hellner
a.a. s. 215 och Bernitz,
av egen praxis,
Standardavtalsrätt
part skall således
s. 85. Särskilt
en underlägsen
rättigheter och inte
kunna förlita sig på juridiska
en starkare parts
Och om den starkare parten inte brukar åberopa klausuhygglighet.

bundenhet

len är han som utgångspunkt
part eller i en viss situation.
sedd att användas endast
obundenhet
borgenärers

förhindrad

att göra det även mot en viss
Därtill
kan, när en hård klausul är avi insolvensfall,
sakrättsliga
principer
om

villkor
borgenärsdiskriminerande
av
nedan.
klausulens
avsnitt
4.6
tillämpning
närmare
mot
se
funktion
kan
hårda hävningsklausulers
som påtryckningsmedel

åberopas

Mot
invändas,

intresse att få hota
att det inte kan vara ett beaktansvärt
genomdrivas
kan
med påföljder
inte
rättsligt.
som
Vidare kan det alltför stora måttet av skönsmässig bedömningsrätt
för

leasegivaren

sättas

i fråga

beträffande

om anteciperat avtalsbrott
häva och kräva skadestånd

villkor
får

givarens

bedömning

finns

skälig

vissa

exempelvis
anledning

lighet

att leasegivaren
det "enligt
lease-

om
antaga att leasetagaren
Förutom
leasegivarens

sina förpliktelser".
att fullgöra
och avsaknaden
och fria bedömningsrätt

inte kommer

ensidiga

I

hävningsgrunder.

stadgas inte sällan

för såväl försummelsen

sen avser, ger denna klausul
för avtalsbrott
av sannolikhet

av krav på väsentden
förpliktelse
som försummelsom
vid en betydligt
lägre grad
hävningsrätt
än vad dispositiv

rätt kräver.

Klausulen

med 62 § första meningen
köplagen som ger en part
att inträffa
ett
att häva först om det står klart att det kommer
konsumentkredithäva
Vid
avtalsbrott
köpet.
rätt
parten
att
som ger
liknande
sätt enligt 21 § första stycket 5 och
köp kan säljaren
kan jämföras
rätt

25 § andra

stycket

konsumentkreditlagen

kräva

förtidsbetalning

och

159
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civilrätt
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förfarande
står
varan först om det på grund av konsumentens
sig att betala sin skuld.
att denne undandrar
hävningsgrunden,
den ofta föreskrivna
Mot
att leasingobjektet
förpliktelser
för leasetagarens
ställd
säkerhet
och/eller
av lease-

återta
klart

säkerhet,
kan delvis
ge betryggande
Särskilt
som mot anteciperingsklausulen.
reglerna för konsumentbör uppmärksammas

bedöms

längre

inte

givaren

invändningar

göras

samma
vid konsumentleasing

stycket

i 21 § första

kreditköp

4 och andra

stycket

och 25 § andra

Dessa innebär att säljaren får kräva
och återta varan om säkerhet som ställts för krediten
köpta
Om den mot återtagandeförbehåll
försämrats.
har avsevärt
får
säljaren
gällansäkerhet,
försämrats
göra
har
som
varan avsevärt
eller
uppsåtligen
endast om konsumenten
de dessa befogenheter

konsumentkreditlagen.

stycket

förtidsbetalning

har
Konsumenten
har orsakat försämringen.
genom grov vårdslöshet
och att vidta rättelse,
i dessa fall dessutom
rätt till uppsägningstid
I nu angivna avseenden bör
inte finns i leasingavtalen.
som normalt
via 36 § avtalslagen

konsumentkreditlagen

kunna tillämpas

analogt

konsumentleasing.
vid

Skadeståndsklausuler

leasing

mellan

näringsidkare

i finansiella
leasingavtyperna av skadeståndsklausuler
klausuler
och
2.2.9
Dessa
avsnitten
2.2.7
beskrivits
i
tal har
ovan.
ofta hos
och aktualiseras
i leasingavtal
hör till de oftast ifrågasätta
föreNågot HD-prejudikat
och domstolar.
kronofogdemyndigheter
De vanligaste

ligger

emellertid

inte,

däremot

några refererade

hovrättsavgöranden,

i underrättspraxis
är att
se nedan. Den bild som i övrigt framskymtat
med
fått
sällan
framgång
leasetagaren,
när han varit näringsidkare,
denna punkt. Detta torde bero på dels
invändningar
om oskälighet
restrik36 § avtalslagen
att tillämpa
dels att leasegivarna vid tvist ofta inte
efter ordalydelsen
sina villkor
tillämpar
utan medger leasetagaren en
eller ligger nära en beräkning
uppgörelse
av positivt
som motsvarar
vilka
kontraktsregler,
kontraktsintresse
enligt allmänna
motsvarar
domstolarnas

tivt

allmänna

tendens

i näringsidkarförhållanden,

rätt också

dispositiv

leasetagarnas
delvis

talan

kan bero

Inte sällan förefaller
av lös egendom.
ha vilat på rättsligt sett klen grund, vilket
svårigheten
den allmänna
att avgöra vilka måttvid

hyra

därtill

leasing.
av finansiell
som skall användas vid bedömningen
till Braekhus s. 220 kan sägas, att de
bl.a. Hellner Festskrift
näringsidkare
vid leasing mellan
skadeklausulerna
standardiserade
stockar
Med

bör

godtas

ramen
Endast

så länge ersättningen

Standardisering
en rimlig
i förhållande
leasegivaren
om

för

av dessa håller sig inom
kontraktsintresse.
av positivt
bör
till detta överkompenseras

på grund
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civilrätt

komma i fråga. Detta innebär att leasegivaren
bör kunna
vad han erhållit om avtalet fullett skadestånd som motsvarar
med beaktande av leasegivarens
förmån av
gjorts efter sitt innehåll,
finansierat
och
hans
framskjuten
återbetalning
belopp
skyldighet
av

jämkning
kräva

åtgärder för att begränsa sin förlust.
med de standardiserade
ersättningsklausulerna

skäliga

att vidta

En svårighet

skäligheten
beroende

fallet ofta
av dem i det enskilda
på vid vilken tidpunkt under avtalets

är att
att bedöma olika
de aktualiavveckling
blir

seras. Det kan därför hävdas att ett visst villkor
oskäligt i sig. Når det gäller ett rent s.k. 3/4-villkor
i linje med Finlands högsta domstols
a.a. s. 220,

sällan

kan anses
har dock Hellner

bedömning

i HD

177 se avsnitt 8.1.3 nedan,
menat att det finns sakligt sett
starka skäl för att betrakta villkoret
som oskäligt såvida leasegivaren
fallet
utredning
inte kan förebringa
som visar att det i det särskilda
1985

skulle vara skäligt att tillämpa
villkoret,
i betraktande
av allmänna
för beräkning av positivt kontraktsintresse.
Det skulle med
principer
andra 0rd råda en presumtion
är
om att detta villkor,
vars innebörd
skall betala tre fjärdedelar
icke föratt leasetagaren
av resterande
till nuvärde och utan avräkfallna leasingavgifter
utan diskontering
ning av objektets faktiska värde vid återtagandet, är oskäligt i sig.
Den

som innebär,
nuvärdet av samtliga

klausultyp

diskonterade

restvärdet,

de fall det kalkylerade

sig objektets

värde

skall erhålla
det
att leasegivaren
och i förekommanleasingavgifter

utan att leasetagaren får tillgodgöra
återtagandet,
är enligt min mening alltid att

vid

anse som oskälig i den mån objektet har något beaktansvärt
aktualiseras.
Skall leasegivaren
stående värde när klausulen

kvartiller-

av samtliga återstående avgifter måste krävas att objekleasegivaren
värde
I annat fall erhåller
leasetagaren.
gottgörs
tets
eller
i
fall
beaktansvärt
betalt
dubbel kompensation
än vad
vart
mer
kännas värdet

han fått om avtalet avvecklats
I den modell som de flesta
om villkoren
diskonterade
minus

leasegivare

numera

lär tillämpa,

även

det
leasegivaren
något annat, tillerkänns
avtalstid
alla
för
återstående
leasingavgifter
av
erhåller vid en försäljning
av
som leasegivaren

kan föreskriva
nuvärdet

den nettointäkt

objektet

nonnalt.

eller

ett motsvarande
restvärdet

även det kalkylerade

Skäligheten

av denna

skäligt

värderat

i det diskonterade

beräkning

beror

framför

värde.

Oftast

ingår

beloppet.
allt

på tillämpad

är skyldig att sköta
Vad
disgäller
av objektet.
såväl avtalets
kan noteras att denna ofta understiger
konteringssatsen
eller referensränta.
Som nämnts
ränta som leasegivarens upplånings-

diskonteringssats

försäljningens

i avsnitt

överstiger

2.2.7

men även på hur
eller
värderingen

innebär

det positiva

leasegivaren

detta att leasegivaren
tar ut en ersättning
intresset. Här bör krävas att diskontering

som
sker

161
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eller referensmed en faktor som i vart fall når upp till upplåningsmellan denna och avtalets ränta i princip
räntan, eftersom skillnaden
affärsvinst.
Med hänsyn till att avbetalningsleasegivarens
utgör
§ tredje

9

enligt

säljare

obetalda

på den

5 § första

jfr

är skyldig

näringsidkare

mellan

ningsköplagen

stycket

kreditfordringen,

delen

stycket

avbetal-

att avräkna all ränta
kan vid leasing även

av
till avtalets ränta bör ske.
diskontering
om en motsvarande
inte
anföras
det
föreligger
någon relevant
Till stöd för detta kan
att
för
dispositiva skadeberäkningsregler
skillnad mellan bakomliggande

diskuteras

för

varför

hyra,

köp

och

vila

på allmänna

måste

regel

avbetalningsköplagens

anses
även vid
som
finansiell
leasing. Frågan hänger dock även samman med allmänna
och om det beträffanfrågor om bedömning
av pengars kontantvärde
skadestånd bör göras skillnad mellan finansieringsavde kontraktuellt
fast och till

tal till

rörlig

Därtill

kreditlagen.
initial-

eller

ränta,

får beaktas
innebär

låg diskonteringssats
der.

skäl,

krediträttsliga

jfr

24 § första

relevans

2 konsument-

stycket

att den betingade ersättning
som en
täckning för avsevärda
kan innefatta

uppläggningskostnader

Om dessa kostnader

har

ofta

försäljningskostna-

främst

tas ut på annat sätt, t.ex. som en särskild
vilket
från leasebelopp,
av finansierat

avgift på några procent
torde leasegivama
bör vara att föredra,
tagarens kontrollsynpunkt
Oavsett vilken
efter avtalets ränta.
ofta vara beredda att diskontera
bör
det
i många fall
i
diskuterade
frågor
har
principiell
nu
syn man
vara befogat
låningsränta
åtminstone

den uppatt en diskonteringssats,
som klart understiger
för leasingavtalet,
jämkas uppåt mot
som är relevant
denna ränta med stöd av 36 § avtalslagen.

Som framgått

ingår ofta det kalkylerade

restvärdet

i det diskontera-

och följdriktigt
när leasetagaren vid
är naturligt
i en eller annan form åtagit sig att garantera
fullgörelse
avtalsenlig
restvärdegaranti,
detta värde,
leasegivaren
t.ex. genom uttrycklig
och/eller
förlängningsskyldighet.
eller anvisningsutställd säljoption
de beloppet.

Eftersom

tingen
speglar

Detta

de flesta

leasingavtal

i de allmänna

eller

sådana

i dag innehåller

individuellt

föreskrivna

villkor,

villkoren,

anåter-

som regel väl leasegivarens positiva intresleasegivaren det kalkyleleasetagaren inte garanterar
måste det dock anses oacceptabelt att leasetagaren får

skadeklausulerna

se. För det fall
rade restvärdet,

Leasegivaren
svara för detta när han begår avtalsbrott.
bättre betalt vid avtalsbrott
än vid
annars märkbart

får i detta fall

avtalsenlig

av-

Till stöd för en sådan avtalsreglering
av leasingförhållandet.
kan inte med framgång anföras att en sådan kan behövas eftersom
Vid leasetagarens
leasetagaren ofta inte förmår betala skadeståndet.

veckling

konkurs

principer

måste

argumentet
anses
och förmånsrättsordningen

stå

i strid

med

se närmare

konkursrättsliga

avsnitt

4.6 nedan.
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Vad

civilrätt

plikt att visa omsorg vid försäljning
eller
kan
inte
ställas
krav
vad
leasingobjektet,
högre
9 §
än
av
mellan
kräver,
stycket
avbetalningsköplagen
näringsidkare

gäller

leasegivarens

värdering
andra

nämligen

att objektets

antas få ut genom
s. 221.

att

värde skall beräknas

lämpligt

efter vad leasegivaren

kan

Hellner

a.a.

sätt sälja objektet

jfr

Från refererad hovrättspraxis
kan följande mål om skadeståndsberäkning närrmas.
RH 1986:153.
Ett finansbolag
och en enskild
leasegivaren
hade ingått avtal om finansiell
näringsidkare
leasetagaren
leasing
för 72 månader.
innehöll
De allmänna villkoren
av en grävmaskin
avtalsbrott
rätt
en klausul som vid leasetagarens
gav leasegivaren
till ett skadestånd som, om inte annan skada kunde visas, skulle
för resterande leasingtid
diskonterad
till
uppgå till leasingavgiften
nuvärde vid återtagande efter sex procent.
Leasetagaren gavs inte
sig objektets värde. Efter att avtalet sagts upp
rätt att tillgodoräkna
och
grund av leasetagarens betalningsdröjsmål
av leasegivaren
krävde
skadestånd
med återmaskinen
återtagits,
leasegivaren
stående avgifter diskonterade,
inte till föreskrivna
sex procent utan
likaledes
med
till avtalets
tillgodoräknades,
Leasetagaren
ränta.
från avtalet,
vad försäljningen
maskinen
avvikelse
inbringat.
av
gjorde i målet gällande att skadeståndet
Leasetagaren
var oskäligt
bestod i att avtalets lydelse
och skulle jämkas till noll. Oskäligheten
medgav leasegivaren
rätt till såväl återtagande
av maskinen
som
invände att hans yrkande
återstående leasingavgifter.
Leasegivaren
i avtalet
inte innebar dubbelkompensation,
oavsett om klausulen
avtalet från alla räntor
kunde innebära detta. Han hade "renrakat"
och gjort avdrag för maskinens värde, varför det yrkade skadestånden verkliga
skadan. Leasegivaren
hade gjort vad
det motsvarade
han inte lyckats
som var möjligt för att begränsa skadan. Eftersom
och försäljningspriset
hyra ut maskinen
nytt hade den avyttrats
fann att leasegivarens
Hovrätten
tillgodoräknats
leasetagaren.
rätten till
återtagande av maskinen inte medförde
att han förlorade
klausulen
i
avtalet
skadestånd,
fordrad
skadeersättning
trots
att
inte kunde anses överstiga
vad som var skäligt med hänsyn till
Således saknades
avtalsbrottet
och leasegivarens
förtjänst.
rimliga
anledning till jämkning.
RH 1987:39.
Målet
leasing av en
gällde ett avtal om direkt
leasepå 36 månader mellan ett parkeringsaktiebolag
personbil
och ett större bilbolag
Enligt avtalets erleasegivaren.
tagaren
före
skulle
upphörde
sättningsklausul
leasetagaren,
om avtalet
för återavtalstidens
utgång, erlägga 35 % av leasingavgifterna
efter 23 dagar krävde leasestående tid. Sedan bilen återlämnats
Leasetagaren gjorde invändning
givaren ersättning enligt klausulen.
med hänsyn till omständigheten
att han först efter
om oskälighet
avtalets
ingående fått veta att bilen inte disponerades
av någon
anställd hos leasetagaren utan av en utomstående.
Tillämpningen
av
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avtalet var oskälig även med hänsyn till den korta tid som bilen
genmälde att den åberopade omständigheten
leasats. Leasegivaren
och bestred att tillämpad
interna
angelägenhet
var leasetagarens
till
den
korta leasingtiden.
Proför
med
hänsyn
hög
procentsats var
beaktande
bl.a.
leasegivarens
fastställts
med
hade
centsatsen
av
och var en av de lägsta i branvid nybilsförsäljning
handelsvinst
skulle i det aktuella fallet förmodnettovinst
schen. Leasegivarens
anförde
Hovrätten
ligen bli mindre än om avtalet hade fullföljts.
efter avtalets tillkomst
att den åberopade omständigheten
var leaseleasegivarens
tagarens interna angelägenhet
som låg helt utanför
varit i
kontroll
och att det inte ens gjorts gällande att leasegivaren
skulle
ställning
varit i överlägsen
ond tro. l fråga om leasegivaren
beaktas att målet gällde en tvist mellan två aktiebolag och att enbart
forförhållandet
ett av leasegivaren utformat
att avtalet ingåtts
mulär då inte kunde medföra att ersättningsklausulen
var oskälig. I
oskälighet med hänsyn till den korta avtalsfrågan om klausulens
hovrätten,
tiden framhöll
att en leasingtransaktion
av förevarande
motsvarande
objekkredit
erhåller
leasetagaren
innebär
slag
att
en
kredit
får
betala
avgift
för
denna
och
han
ränta,
kontantpris
att
tets
förbehållen
internkostnader
och
leasegivarens
för täckning
av
skulle följaktligen
affärsvinst.
Leasegivaren
genom tillämpningen
rått
avtalet
Mot
fullgjorts.
försättas
i
det
läge
klausulen
om
som
av
inte anses
35 %-klausulen
härav kunde den tillämpade
bakgrund
oskälig.
och ett finansleasetagaren
RH 1991 .-62. Mellan ett aktiebolag
36
leasingavtal
hade ingåtts ett finansiell
bolag leasegivaren
ägare hade gått i borgen
månader för flera objekt. Leasetagarens
innehöll en
enligt avtalet. De allmänna villkoren
för förpliktelserna
innehåll.
Efter att leasetagaren
3/4-klausul
med ovan beskrivet
försatts i konkurs
sa leasegivaren upp avtalet och krävde skadevitsBorgensmannen
enligt klausulen.
stånd av borgensmannen
ordade som skäligt mindre än hälften av yrkat belopp. Som grund
inte gjort vad som på
åberopades att leasegivaren
för bestridandet
för att begränsa sin förlust genom att inte återhonom ankommit
genmälde att han egentLeasegivaren
kräva samtliga leasingobjekt.
ligen var berättigad till ett högre skadestånd men att viss reduktion
på vissa objekt och han på
medgetts med hänsyn till restvärdena
förhindrad
varit
omständigheter
vissa
att återta alla
grund
av
grund av kontraktsframhöll
leasegivaren
Hovrätten
objekt.
att
kontraktsmed det positiva
till skadestånd
brottet
var berättigad
intresset och att skadeståndet enligt avtalet skulle utgå med 3/4 av
kunde inte generellt sett
Detta villkor
leasingavgifter.
icke förfallna
att i
utan det måste åligga leasetagaren
anses leda till oskälighet,
visar
tillämpomständigheter
fallet åberopa
det enskilda
att
som
den aktuelle
leasetagaren inte
vilket
ningen skulle vara oskälig,

gjort.

Hovrätten

utdömde

således den yrkade

ersättningen.
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i

Avräkningen

vid

civilrätt

konsumentleasing

l
E

Vad som ovan anförts om skäligheten av leasingavtalens
skadeklausuler är i endast begränsad
utsträckning
tillämpligt
på konsument-

l

leasing.

E
l

l
l

Vid

den

helt

dominerande
talar

restvärdeleasing

formen
starka

av konsumentleasing,
skäl för analog tillärnp-

av personbilar,
i 27 och 28 §§ konsumentkreditlagen
av avräkningsreglerna
redan av det skälet, att den avräkning som leasingavtalen
föreskriver
vid avtalsenlig
densamma
avveckling
är i princip
avräkningen
som

ning

vid

återtagande

förfarande

enligt

27

§ konsumentkreditlagen.

som billeasingavtalen
vid kreditköp.

innehåller

Det

är för övrigt

anvisningsvanligt

även

har under senare år avgjort hundratals
ärenden som gällt avåterlänmande
vid konsuments
Förutom
den i
av leasingbil.
avsnitt 4.4.6 behandlade frågan om leasegivarens bundenhet av levehar tvisterna
här gällt frågan om konsumenâterköpslöfte,
rantörens
kan
krävas
skillnaden
mellan
det i avtalet fastställda
och av
ten
och bilens oftast avsevärt lägre reella
honom garanterade restvärdet
värde vid förtida eller avtalsenlig avveckling.
ARN har genomgående
rekommenderat
avräkningsen tillämpning
av konsumentkreditlagens
regler, antingen därför att avtalet enligt 3 § andra stycket konsumentkreditlagen
utan vidare ansetts vara kreditköp eller genom analogi via
oftast varit
36 § avtalslagen.
I de senare fallen har beslutsskälen
oberoende
skillnader
olika
i
villkor
följande,
smärre
bolags
se
av
besluten
1991-02-05,
90/Rl779,
och 1994-02-02,
93/3565.
t.ex.
När ett avtal av detta slag används mellan en konsument
och en
i regel att erbjuda konsumenten
näringsidkare
är avsikten
en motsvarighet till köp på kredit utan att behöva följa konsumentkreditTanken är att undvika kraven rörande kontantinlagens skyddsregler.
kreditkostnad,
effektiv
kredittid,
återränta, förtidsbetalning,
sats,
tagande och avräkning m.m. Den aktuella tvisten gäller avräkningen
Avtalsvillkoren
här inte de krav på
uppfyller
när bilen återlämnas.
och framstår som
genomskådlighet
som bör gälla vid konsumentavtal
direkt oförmånliga
för konsumenten
med konsumentkreditjämfört
bör avräkningen
lagens regler. Med hänsyn härtill
oavsett avtalets
bestämmelser
ske med tillämpning
konsumentkreditlagens
regler.
av
Särskilt
erinras om innehållet
i /28
tredje stycket, enligt vilket
restskulden
inte får krävas ut med mindre varan undergått betydande
vanvård.
I många fall har ARN påpekat att konsumentens
garanti
för stipulerat restvärde inte framgår av avtalets huvudtext
utan endast
allmänna
villkorens
ofta omfattande
bland de finstilta
undanskymt
och svårtillgängliga
bestämmelser
har
Principiellt
om avräkning.
också framhållits
den
för
rättspolitiska
grunden
preskriptionsatt
konregeln i 28 § tredje stycket konsumentkreditlagen,
att kredittid,
tantinsats
och avbetalningsbelopp
skall anpassas så att säkerheten
utestående fordran,
har bäring även på konsumentleasing.
motsvarar
för en realistisk
och markbedömning av värdeminskning
Ansvaret
ARN

räkningen
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måste enligt
nadsutveckling
90/R1616.
beslut 1991-06-09,

på leasegivaren

ligga

ARN

se t.ex.

vid konsumentavräkningsfrågorna
syn
således vid
bör
för.
Leasegivaren
leasing som ARN gett uttryck
28 § tredje stycket
jämlikt
objektets återtagande eller återlämnande
inte kunna utkräva
konsumentkreditlagen
uppen vid avräkningen
den

delar

Utredningen

i annat fall än då leasegivaren kan visa att objektet
vanvård.
Vid
i värde genom leasetagarens
har minskat
väsentligt
vanligt sätt
27 §
avräkningen
som sådan bör leasetagaren jämlikt
vid
Leaseåtertagandet.
försäljningsvärde
tillgodoräknas
varans
restskuld

kommen

för tiden

fram

stycket

lagen.

Leasegivaren
som

anges

av restvärdeleasing
tagaren skulle då ha rätt

form

nuvärdet

kalkylerade

av

regler

och 24 §§

20

summan
restvärdet.

och

§ fjärde

i 27

kreditlagen.
Även konsumentkreditlagens
tidsbetalning

borde

som

femte

stycket

Regler
och

6 § ränte-

om

annan

för sådana
konsument-

rätt till förom konsumentens
vid den
tillämpliga
analogt
vara

dominerat

senare år. Leasetill det diskonterade

under

att lösa ut objektet
och det
återstående
leasingavgifterna
de
av
Inte heller här kan godtas att diskontering

sker efter lägre räntesats än avtalsräntan.
Även det sist sagda motsvarar
fast praxis hos ARN,
91/R1843.
och 1992-01-09,
89/R5497
1991-04-18,

4.5

leasingavgifter

samt dröjsmålsränta
som inte överstiger
sig ersättning
kan även tillgodoräkna

1,

första

kostnader

summan
allt diskonterat

restvärde,

obetalda

leasingavgifter
av oförfallna
efter avtalets ränta jfr 24 §

återtagandet,

till

och kalkylerat

förfallna

eventuella

tillgodoräknas

givaren

infogande
lös

av

lös

se t.ex.

egendom

beslut

i fast

egendom

och
uppdrag att analysera
verkan
de
allmänna
reglerna
ändringar
överväga
av att lös
om
av
heller
omfattar
egendom infogas i fast eller annan lös egendom. Inte
del utreda
uppdraget att just för leasing- eller nyttjanderättsavtalens
dessa frågor. I enlighet med detta görs här ingen allmän civilrättslig
Det

ingår

genomgång

inte

av

i

Leasingutredningens

änmet.

Vid

behandlingen

av

sakrättsliga

frågor

i

9 Se i stället Håstad, Sakrätt s. 30 ff, densamme i SvJT 1988 s. 258 ff,
Helander, Kreditsäkerhet i lös
Gustafsson, Jordabalkens tillbehörsreglering,
Adlercreutz,
egendom s. 658 ff, Rodhe, Handbok i sakrätt s. 188
med vidare
319
ff,
samtliga
Millqvist
59
och
Finansieringsformer
s.
s.
hänvisningar.
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nästa avsnitt

nämns

ges i samband

beskrivning
avsnitt

medan

med den skatterättsliga

en mer ingående
analysen i främst

6.3.1.

4.6

Leasetagarens

4.6.1

Leasegivarens

separationsrätt
vid

är att leasegivaren

och utmätning
har

objektet

insolvens

utgångspunkten

sakrättsliga

Den

i förbigående,

reglerna

civilrätt

separationsrätt

till

konkurs,

leasetagarens

som ägare och uthyrare
detta. Objektet
tillhör

ackord

av leasinginte lease-

inte tas i anspråk för att säljas.
tagaren och kan av hans borgenärer
allmänna
dock beroende
Enligt
regler kan separationsrätten
på
falla

av olika skäl. Detta gäller
då objektet infogats i fast egendom på sådant sätt att det blivit
alldäremot inte om det blivit
mänt fastighets- eller byggnadstillbehör,

omständigheterna

industritillbehör,

eller

se 2 kap. 4 § JB. Separationsrätten
falla även då leasingobjektet
infogas

förutsättningar

till
som i förhållande
torde separationsrätt

dom,

underkännas

framstår

objektet
inte

kan under

vissa

i annan lös egensom huvudsaken.

kunna

göras gällande
om leaseatt förfoga över objektet genom att sälja
det vidare för egen räkning eller tillåta att leasetagaren infogar objekett sätt som skulle riskera
tet i annan egendom eller bearbetar det
i normalfallet
leasegivarens
rätt. Eftersom
ett leasingavtal
avser
Vidare

givaren

leasetagaren

medgett

ligger redan i avtalsav ett objekt till nyttjande,
saknar
sådan
förfoganderätt.
leasetagaren
Leasingavtalen
typen att
också uttryckliga
förbud häremot. I många leasingavtal har
innehåller
endast

upplåtelse

visserligen

leasetagaren
innan

förvärva

själv

agent för
leasingtid

avgifter
varför

leasegivaren
löper

avtal

leasegivaren

inte

erhållit

dock förhindrad
att
inte
av angivna optioner
En annan sak är att ett som
i vissa
av optionens utformning

är leasetagaren

grund
avsnitt

4.2 ovan,

separationsrätt
hävningsrätt
låtelseformen
håll.

och

utställandet

separationsrätt.
jfr

slut eller dessföratt vid leasingtidens
eller anvisa annan köpare eller som
till bästa pris.
Så länge
avsätta objektet

rätt

objektet

-

Till

förfoga
riskerar

objektet,

över

leasegivarens

leasingavtal

betecknat

fall kan utgöra

Redan

sin förbehållna
genom
i parternas
val av uppett tyst återtagandeförbe-

kan annars presumeras
ligga
säkerhet för de lösenbelopp
som leasegivaren

° Jfr Hâstad, Sakrätt s. 47 f och 182 ff.

leasing-

ett köp
har i sådant fall normalt ändå

men leasegivaren
en avbetalningssäljare

som
och förfogandeförbudet.

betingade

betingar

sig
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löser

då leasetagaren

har

objektet

om han förbehållit
överskott
som leasegivaren

rekvisit

separationsrätt

betalning.

sig vid

betingat

av annan köpare har leasegivaren
enligt lagen
redovisningsskyldig
och denna lags övriga

leasegivaren

sig kontant

objektet

Till

leasetagarens

separationsrätt
1944:181

om

till

försäljningsanvisning

om leasetagaren är
redovisningsmedel

uppfyllts.

som genomförs enligt gängse
transaktionsgäng
är leasegivaren således normalt tillförsäkrad
separai omedelbar
aldrig kommer
besittning
tionsrätt.
Att leasegivaren
av
Vid

indirekt

är inget hinder.

objektet

trepartsleasing

och direkt

lease back slb

Annorlunda

kan det förhålla

sig vid sale and

och vissa former

av investorleasing.
och leverantören
är leasetagaren

I en ren slb-transaktion
någon fysisk

samma
av objektet inte behöver ske.
ägaranspråk riktar sig mot egendom som aldrig lämnat
Är objektet
besittning.
säljarens/leasetagarens
en lös sak i allmänhet

person, varför
Leasegivarens

förflyttning

skepp kan
ett fordon,
en båt eller ett oregistrerat
en maskin,
därmed, på grund av den grundläggande
traditionsprinleasegivaren

t.ex.

cipen,

göra

iakttagande
lösören,

gällande

separationsrätt

av föreskrifterna
som köparen låter

endast

i lagen

om hans köp skett med
s. 1 om handel med
vård kvarbliva
lösöreköp-

1845:50

i säljarens

eller drabbas av utmätföreteende inför tingsrätten.
ning inom 30 dagar från köpekontraktets
Är objektet
annans fastighet eller en immaterialrätt
en byggnad
däremot
skydd redan genom köpeavfår leasegivaren
sakrättsligt
talet.
objektet av ett registrerat
skepp eller skeppsbygge
Utgörs
och leasetagaren

lagen

krävs

enligt

För luftfartyg

1994:1009

av köpet. Har skeppet traderats
inte separationsrätt.
finns

för närvarande

se däremot

inskrivningsregel
luftfartyg

9 § sjölagen

2 kap.

om inskrivning
sökts föreligger

inte söks i konkurs

är lös sak bör

ansökt
att leasegivaren
inte
inskrivning
men

ingen motsvarighet

förslag

traditionsprincipen

i SOU

till

1976:70.

därmed

gälla.

sjölagens
Eftersom
Däremot

kan registreras enligt lösöreav luftfartyg
anses tveksamt om förvärv
köplagen, vilket skulle kunna betyda att leasegivaren vid slb inte kan
i svensk rätt. I motiven
till
få skydd mot leasetagarens borgenärer
uttalades att
av rätt till luftfartyg
om inskrivning
1955:
luftfartyg
prop.
inte
skulle
tillämplig
på
lösöreköplagen
vara
13 s. 130. Det skäl som anförts för detta har varit att 10 kap. 7 §

lagen

1955:227

HB:s

förbud

vägen.

mot

Argumentet

handpantsättning
synes

förutsätta

l Se härtill och för det följande
Sakrätt s. 240 ff.

i
lägger hinder
av luftfartyg
är eller skall
att alla lösöreköp

t.ex. SOU 1991:81 s. 461 ff och Hástad,
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och att handpantsättningsförbudet
är
anses vara säkerhetsöverlåtelser
säkerhetsöverlåtelse.
Eftersom
lösöreköplagen
analogt tillämpligt
starkt

sättas

kan resonemanget
dock
överlåtelse.
Beträffande

omsättningsöverlåtelse,

också

är tillämplig

i fråga

när

det

gäller

sådan

i 10
noteras att handpantsättningsförbudet
kap. 7 § HB gäller även för skepp men att detta inte ansetts hindra
skydd
att säkerhetsöverlåtelse
av skepp skrivs in och får sakrättsligt
enligt sjölagens regler om förvärv
av skepp se
genom inskrivning
säkerhetsöverlåtelse

skall

Intill
dess en
1973:42 s. 233
jfr SOU 1976:70 s. 119
prop.
införts även för luftfartyg,
till sjölagens reglering
motsvarighet
är det
numera svårt att finna något bärande skäl mot en motsvarande
Rättstillståndet
har dock ansetts så
användning
av lösöreköplagen.
har svårt att med svenskregistrerade
osäkert att svenska flygbolag

därför

För affärernas

leasegivare.
till

därför

stiftningen
Hur

sale and lease back-affärer

genomföra

flygplan

och Danmark,

Norge

köpeavtalet

respektive

den närmare

innebörden

uppfattas

lös sak skall

med främst

omregistreras

genomförande

där registrering

enligt

utländska

svenska

plan

luftfartslag-

skydd.
ger köparen sakrättsligt
överlåtelse
traditionskravet
vid
av

är i viss utsträckning

oklart.

Klart

är dock

av
att
inte

ett avtal om att säljaren skall besitta saken för köparens räkning
inget krav på att köparen och inte
godtas. Å andra sidan uppställs
gör
när säljarens borgenärer
säljaren skall ha saken i sin besittning

egendomen.

anspråk

traditionsregeln
ning,
rätten.

återlämna

Om köparen

fått besittningen

godtar kan han således,
saken till

till

skillnad

på ett sätt som
från vid pantsätt-

miste om separationsutan att
kommer köparen däremot i ett sämre

säljaren

I och med återlänmandet

för besittarens
presumtionen
genom dels den allmänna
bara
köp skett
måste
visa
inte
giltigt
köparen
dels
äganderätt,
att
att
kräver.
så som traditionsregeln
utan även att han haft besittningen

bevisläge

inte vara svårt att dokuköparen rättsläget bör det emellertid
Svårare är
uppfylls.
mentera en tidigare besittning så att beviskravet
fastställa
innebörden
i
traditionstillfredsställande
med
precision
att

Känner

Hur
som sådant i fall där egendomen återgår till säljaren:
Har parternas avsikt någon
länge måste köparen inneha egendomen
Är bedömningen
vid omsättningsoch säkerdensamma
betydelse
kravet

hetsöverlåtelse

Följande

rättsfall

från HD

ger viss ledning.

NJA 1925 s. 535. Hästar, vagnar och annat lösöre hade utmätts hos
två bröder,
S1 och S2, för uttagande av fordringar
mot båda. S1
Lösöret hade först ägts
försattes i konkurs kort efter utmätningen.
och
av S2 några månader före utmätningen
av S1 men förvärvats
sålt lösöret till
konkursen.
S2 hade någon månad efter sitt förvärv
med
en syster, som en dag senare hyrt ut det till S1. Samtidigt
hade lösöret förts fram och tillbaka
och uthyrningen
försäljningen
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från systern,
Vid sådant försom bodde 3/4 mil från bröderna.
hållande,
och då det med hänsyn till övriga omständigheter
måste
vid
det
redan
till
måste
varit
överföringen
överantas att
systern
enskommet
att godset skulle återföras såsom uppgetts, fann Häradsoch HD inte ändrade, att det måste
rätten, vars utslag hovrätten
blivit
kvar i bröderanses som om egendomen efter försäljningen
nas vård.
NJA 1934 s. 193. Rättsfallet
gällde ett köp av tre hästar, där
säljarens granne på köparens uppdrag hämtade hästarna för omhänför köparens räkning.
Grannen behöll hästarna i fyra
dertagande
till säljaren samtidigt
dagar, varefter de återlämnades
som de såldes
tillbaka på kredit mot ägarförbehâll.
Säljaren gick i konkurs några
och HD inte
dagar senare. Häradsrätten,
vars utslag hovrätten
i princip samma skäl som i
ändrade, underkände
separationsrätt
1925 års fall.
NJA 1975 s. 638. Sedan köpeavtal träffats angående en husvagn
hade köparen kopplat vagnen till sin bil och företagit en "provtur".
vid köpet, lämenligt överenskommelse
hade därefter,
Husvagnen
utförande
vissa
och
reparationer
nats hos säljaren för förvaring,
av
för att köparen skulle ombesörja kontrollbesiktning.
Köparen hade
till vagnen, registrerats som ägare i bilregistret
fått en av nycklarna
låtit några arbetskamrater
i vagoch vid några tillfällen
övernatta
kunde
hos
I
målet
fråga
säljaren.
utmätas
nen.
var
om vagnen
fann att så kunde ske av följande skäl. Husvagnen
HD:s majoritet
kvar i säljarens förvar.
De
var hela tiden fram till utmätningen
åtgärder som köparen företagit med avseende på vagnen "kan vid
icke anses vara av den beskaffenheten
sådant förhållande
att genom
blivit
ådagalagt,
dem med tillräcklig
tydlighet
att /säljaren/
längre ägde förfoga över vagnen."
Av

de två första

kravet
en eller
kommet

några

dagar,

säkra

framstod

Det synes vara svårt att härutöver
omständigheterna
av dessa fall, eftersom
graverande för köparen med hänsyn till

skedde.

när övergången

dra några
där

bör kunna dras slutsatsen,
att traditionsden
sålda
saken
endast
tillfälligt,
t.ex. för
om
övergår till köparen och detta var överens-

rättsfallen

inte är uppfyllt

slutsatser

som

särskilt

skentransaktioner
och
att motverka
liknande borgenärsskadliga
jfr NJA 1987 s. 3
manövrer
s. 12. I
1925 års fall pekar omständigheterna
mot att det var fråga om en ren

traditionskravets

sken-

eller

främsta

syfte

kringgåendeaffär.

Transaktionen

i

1934

års

fall

torde

där det kan
närmast
att bedöma som en säkerhetsöverlåtelse,
rådighetsavskärande
hävdas att det krav på fortlöpande
som anses
motiverar
I praxis i
tillämpning.
gälla vid pantsättning
en striktare
varit

förefaller

övrigt
håll

främst

dock

inte finnas

stöd för

att traditionskravets

inne-

till säkerhet se om frågan
vara ett annat vid överlåtelse
Kreditsäkerhet
i lös egendom s. 400 ff, jfr Rodhe,
Helander,

skulle
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Handbok
och

civilrätt

i JT 1991-92 s. 276 f not 8
s. 359 och Lindskog
kan noteras att det sakrättsliga
momentet
som sådant
och säkerhetsöverlåtelse
är detsamma vid omsättnings-

i sakrätt

14.

Det

genomgående

s. 461 ft.
varit föremål för
1975 s. 638 har i litteraturen
föreSer vi enbart till rättsfallet
tolkningar.
och varierande

se översikten

Husvagnsfallet

åtskilliga

i SOU

1991:81

NJA

1 Kravet
att saken inte
man kunna dra följande slutsatser.
till köparen när återlärrmandet
skall ha överlämnats
bara tillfälligt
var
kan inte ersättas eller uppvägas av
vid överlärrmandet
överenskommet
faller

om dessa inte utåt ger
framgår
tydligt
förvärvet
sådan publicitet
att
att det tillräckligt
säljaren trots innehavet av saken inte längre har rätt att förfoga över

andra

åtgärder

lösöreköpsregistrering

utom

och/eller
denna som en ägare. 2 Omständigheter
skenköp
sannolikt
inte
köpet
är ett
att det aktuella

åtgärder som visar
har ingen betydelse

ägarsätt upphäver den allmänna
om de inte på ett klart påvisbart
legitimation
som säljaren har genom sitt innehav av egendomen.
Det nu angivna skulle vid slb kunna innebära, att ett överlämnande
veckor ger köparen
för tre-fyra
av saken till köparen/leasegivaren
om transaktionen
kan betraktas
heller

separationsrätt
och

inte

av undandragande
säkerhetsöverlåtelse
jfr

inte har karaktär

som en
Detta kan tänkas
i lös egendom s. 411
så
sitt
innehav
särskilt
köparen
att det
stor publicitet
gälla
ger
om
kan
Det
framgår
tydligt
att säljaren inte längre har förfoganderätt.
avsikt, att efter en
också vara så att parternas ursprungliga
emellertid
Helander,

Kreditsäkerhet

alltid medför att köparen
ett leasingavtal,
skulle i sä fall kunna vara uppfyllt om
Traditionskravet
sig för att säljaren skall
parterna först en tid efter köpet bestämmer
inte
för att återförhyrningen
saken, varvid beviskravet
hyra tillbaka
tid återlärrma
saknar

saken enligt

skydd.

sett kunde då tyckas
var avsedd från början borde vara högt. Allmänt
märkligt att den köpare som är förutseende och planerar sin framtida
med säljaren skulle sättas i ett sämre läge än den
affärsförbindelse
besaken jfr
sig för att återföra
köpare som efter köpet beslutar
träffande
s. 221.
verkligt

reparation
När

Sakrätt
s. 409 f och Håstad,
är möjlig kan dock invändas att
och
bör använda sig av denna möjlighet

Helander

a.a.

lösöreköpsregistrering

förutseende
köpare
bevisfrågor
att intresset av att för de flesta köp slippa svârhanterliga
traditionskrav.
och publicitetsinriktat
talar för ett ganska formellt
rättspraxis saknas får det sagda beMed hänsyn till att klargörande
säkert är endast att separationsrätt
Alldeles
traktas som spekulationer.
inte föreligger
Vid

aldrig ägt rum.
om någon besittningsändring
till investorn
överlåter
leasegivaren

investorleasing

objekt som finns hos leasetagare. Leasetagarna underrättas
fall att leasingavgifterna
och i förekommande
låtelsen

leasingom över-

inklusive
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optionssummor
eventuellt

även

med

framdeles

skall
uppbäras
av leasegivaren,
sker för investorns
av att uppbärandet
kan ha åtagit sig att hantera objekt som åter-

angivande

räkning.

Leasegivaren

lämnas,

och

att återta objekt i avtal som
investorns
räkning
avsätta
genom försäljning
jfr avsnitt 2.1 ovan. Frågan är om investorn
leasingavtal
ren i dessa fall får skydd mot leasegivarens överlåtarens
vara
dessa för

skyldig

rer när objektet utgörs av lös sak.
Lika lite som vid slb-transaktioner

med viss

tids

bryts,

och

eller

nya
förvärva-

borgenä-

besittningsöver-

ger svensk sakrätt här ett säkert svar. Klart är dock att frågan
överlåtelse
lös sak i tredje man besittning,
att förav främst
avser
fall
i
sådana
kan
skydd
säljarens
borgenärer
värvaren
mot
genom
och att denundenuntieras
att tredje man underrättas
om förvärvet

föring

tiationen

kan ske formlöst
och göras av antingen säljaren eller köpamed
31
§
första
stycket skuldebrevslagen
analogt
se Hessler,
ren
i sakrätt s. 211, Helander,
Allmän
sakrätt s. 241, Rodhe, Handbok

Kreditsäkerhet
och

251

även belyser

i lös egendom

Denuntiationsregeln

s. 509
har

regelns

innebörd.

närmare

och Håstad,
stöd

i följande

Sakrätt

s. 223
rättsfall,
som

NJA 1949 s. 164. T hade till S sålt en motorbåt.
Medan båten var
kvar hos T såldes den en vecka senare av S till K. K underrättade
och angav samtidigt
T om överlåtelsen
att S tills vidare fick använda bäten. Någon månad därefter hämtades båten av
varvid
överlåtelsen
till K. Båten utmättes hos S utan att
han bekräftade
till K. I tvist om bättre rätt gjorde utnågon gång ha utlärnnats
S och K var ett
mätningsborgenären
gällande att köpet mellan
skenavtal
eller ett pantavtal samt att K:s rätt inte var sakrättsligt
till K inte kunde ersätta tradition
skyddad därför att underrättelsen
för S att omhänderta
och nyttja båten:
grund av fullmakten
traditionen
skulle utåt markera
över
att S inte längre förfogade
egendomen. K hävdade i första hand att S köpt båten av T för K:s
Underräkning med medel som K till största delen tillhandahâllit.
rättelse till T hade skett sedan K fått veta att S köpt båten i eget
inte krävdes för borgenanm. I andra hand hävdade K att tradition
besittning.
närsskydd
när lösöret inte fanns i säljarens omedelbara
Påståendena om skenavtal,
kunde
pantavtal och inköpskommission
från
inte styrkas i målet, varför det avgörande blev om K:s förvärv
S uppnått borgenärsskydd.
HD framhöll
att båten vid försäljningen
innehades av T för Szs räkning, att K medan båten var kvar hos T
emellertid
underrättat
denne om sitt förvärv samt att underrättelsen
nämnda meddelande
också innehöll
om att S tills vidare fick anhaft
vända bâten. Till följd härav hade S även efter underrättelsen
rätt att utan medverkan
av K för eget bruk utta båten. Vid detta
inte anses skyddat mot Szs borgenäförhållande
kunde K:s förvärv
till
underrättelsen
T.
rer genom
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En denuntiation

civilrätt

anses i svensk rätt redan i sig innebära att denuntiahär den tredje man som besitter saken, är förpliktad
innehållet
i denna se främst Helander
a.a. s. 386 f,

tionsmottagaren,
att respektera
vilket betyder

till förvärvaren
inte har rätt att
att han i förhållande
Ett sådant förbud behöver alltså inte
ut saken till överlåtaren.
uttryckligen
1949 års rättsfall
visar å andra
tas in i denuntiationen.
sidan att det strängt taget inte blir fråga om en denuntiation
om
lämna

underrättelsen

inte berövar

överlåtaren

sätta sig i
av förvärvaren
Säkerhetsöverlåtelse
Karlgren,

tredje

är det

besittning

mans
denuntationskravets

innehåll

möjligheten

omedelbar

besittning

att utan samtycke
av saken jfr

Vid överlåtelse
s. 220.
också i övrigt
rimligt

i första

hand bestäms

av lös sak i

att anta, att
så att det stämmer
ligger detta i linje

i traditionskravet.
Bl.a.
överens med innehållet
innehar
för ägarens räkning
tredje
med konstruktionen
saken
att
man
därmed
har
och att ägaren
besittning
medelbar
genom tredje man
flyttas över till
samt att säljarens besittning
genom denuntiationen

köparen.

I den mån tredje

innefattar,

tionen

man följer den förpliktelse
som denuntiatorde presumeras
då tredje man är en utomsärskilda
till säljaren,
och han till
kopplingar

vilket

stående

person utan
besked om underrättelsen
och
tredje män även ger korrekta
dess innehåll,
kan denna fylla väsentligen samma funktion
som traditionen år tänkt att fylla.
andra

Mot

bakgrund

av det sagda kan noteras att utgången i NJA 1949
vid jämförelse
med de återlämnandesom följdriktig

s. 164 framstår
fall som ovan har refererats.
Redan av denuntiationen
1949 års fall att säljaren skulle ha rätt att utan hörande

framgick

i

av köparen
besittning
av

och utan att t.ex. viss tid förflutit
sätta sig i omedelbar
helt
med
egendomen. Detta är
analogt
att någon besittningsöverföring
från säljaren själv aldrig äger rum eller att en kortvarig
sådan be-

sittningsöverföring

sker

när avsikten

återlämnas.
Även i övrigt
kravet

från

är det som sagt rimligt
och traditionskravet
vid överlåtelse

början

är att saken

skall

att anta att denuntiationsav lös sak stämmer över-

ens. Detta skulle innebära att det inte heller när saken innehas av
tredje man krävs att säljarens faktiska rådighet måste vara kontinuerSåledes kan, i linje med skälen i husvagnsfallet
NJA
ligt avskuren.
1975

s. 638,

tänkas

att en denuntiation

godtas

som,

ensam

eller

i

12Jfr NJA 1984 s. 132 och även 1984 s. 456, där besittningspresumtionen
i 4 kap. 18 § UB ansetts tillämplig då en lös sak finns i gäldenärens medelgäldenärens uppdrag innehar den för hans
bara besittning hos någon som
räkning.
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förvärvet
utåt ger sådan publicitet
att
förfoga
inte
har
längre
säljaren
rätt
över
att
att
några måsaken som en ägare, även om säljaren efter exempelvis
nader har rätt att hämta ut saken hos tredje man för eget bruk jfr
i JT 1991-92 s. 277
AvgöranLindskog
angående "rådighetssken"
med andra åtgärder,

förening

framgår

det klart

säljarens
1949 s. 164 står inte i strid med detta, eftersom
skaffa
omedelbar
där
förhållande
till
sig
besittning
i
köparen
rätt att
inte hade skurits av för någon tid.

det NJA

vid

Liksom

närmare innebörd
om traditionskravets
må framhållas,
att det som nu sagts inte har direkt
HDeftersom
1949 års fall är det enda refererade

diskussionerna

i återlämnandefall
stöd i rättspraxis,

vid översom finns angående köpares borgenärsskydd
skall
också
vård.
Det
lös
sak
i
tredje
sägas
att det är
mans
av
för detta fall skall sökas i första hand
ovisst om ändamålsanalogier
eller
denuntiationsregel
från 31 § första stycket skuldebrevslagens

avgörande
låtelse

inte av att ändamålen bakom
är
som traditionsregeln

Saken underlättas

från traditionsregeln.
såväl

denuntiationsregel

skuldebrevslagens

precision jfr ändamålen för
svåra att fastställa med tillfredsställande
med hänvisningar.
Håstad,
Sakrätt
denuntionskravet
senast
s. 245
beträffande
lös sak hos tredje man är
I frågan, om denuntionskravet
denuntiation

Den

sägas.
utformad

tagaren
till

som angavs ovan, kan nu följande
sker
i dessa fall kanske inte alltid är
som
så att det redan i denna tydligt anges att tredje man leaseskall återlämna objektet
upphörande
vid leasingförhâllandets
sådan investorleasing

vid

uppfyllt

fortsätta

eller

indirekt

hantera

att

leasegivare

eller

leasegivaren

säljaren

ständigheterna

någon

framgår

som
dock

leasingavtalet

i förhållande

till

som
leasetagaren.

denne
klart

tidigare

anvisar.

Av

att säljaren
och kvarstå

Denuntiationen

omskall

som
innehåller

inte t.ex. att säljaren under en inledande period skall vara förhindrad
Det är redan vid köpet överensatt hantera objekt som återlänmas.
till leasetagaren inte skall beröva säljaren
kommet att denuntiationen
sätta sig i omeatt utan samtycke av köparen investorn
kan säljaren inte utan leasedelbar besittning
av objektet. Visserligen
tagarens samtycke när som helst skaffa sig sådan besittning,
men om
löper ut t.ex. dagen efter köpet, har leasetagaren enligt
leasingavtalet

möjligheten

leasingvillkoren
skall

ske till

normalt

säljaren.

objektet,
att då återlämna
avtalsbrott
Begår leasetagaren
rätt

som leasegivare
görelse och att häva och återta objektet.
till köparen fri dispositionsrätt
förhållande

hävningsrätt

kan säljaren

välja

mellan

I båda fallen

vilket

alltså
medför

som
att kräva fullhar säljaren i

i dessa avseenden.

NJA
talar främst rättsfallen
Mot bakgrund av dessa förhållanden
1925 s. 535, 1934 s. 193 och 1949 s. 164 för att köparen inte får
och objekt i
skydd. Om vi ser till varje leasingavtal
sakrättsligt
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för sig,

leasingstocken
heller,

med

ett sådant
besitter objektet

möjlighet,
efter

innefattar

till

hänsyn

underrättelsen
kvarstående

säljarens

tydligt
för

ådagaläggande
köparens

räkning,

till

faktiska

förfogande-

av att leasetagaren
att skälen i NJA

där1975

Man kan säga att säljaren
s. 638 kan anses tala för separationsrätt.
underrättelsen
hela
tiden
har
kvar
medelbar
besittning till det
trots

som leasetagaren innehar enligt leasingavtalet med säljaren.
Vad som kan tala för separationsrätt
för köparen är att överlåtelsen
ändå får viss publicitet
underrättelserna
till leasetagarna, dels
genom

objekt

i den meningen

att utomstående
genom att fråga en leasetagare kan
få information
skett, dels i den meom och när överlåtelse
ofta går ut till ett mycket stort antal leaseatt underrättelser

tänkas

ningen

varvid

tagare,

ådagaläggas
som ägare.
omedelbara
hört.

med framstå

jfr

åtminstone

såvitt

gäller

leasingstocken

känd

i en relativt
vid krets. Härigenom
kan tyckas
att säljaren inte längre har rätt att förfoga över objekten
Den legitimation
följer med en persons
som normalt

eller

medelbara

säljarens

För

objektet

överlåtelsen

blir

som helhet

av en sak kan anses ha uppoch spekulanter
på objektet kan där-

besittning

borgenärer

till
som klart att säljaren inte har kvar förfoganderätten
Håstad, Sakrätt s. 251.
Med hänsyn till domskälen
i

1949 s. 164 får emellertid
tveksamt om detta
anses synnerligen
för att köparen skall ha separationsrätt.
Till skillnad
från i
rättsfallet
i
investoraffären
inte objektet
visserligen
mottar säljaren

NJA

räcker

för eget bruk. Det är dock inte säkert att orden "för eget bruk"
i
domskälen
skall läsas som en begränsning
räckvidd,
avgörandets
av
och att säljaren
vid investorleasing
för köparens
objektet
mottar

och inte för eget bruk

räkning

kan inte gärna tala för separationsrätt

mot bakgrund av att avtal om att säljaren skall besitta för köparens
inte har någon verkan enligt svensk sakrätt. Mot bakgrund
räkning
av detta kan leasingobjektet
inte
försäljningsöverskott

jfr

dess surrogat

och

optionssummor
sådan

tillhörig

anses som
annan
1944 års lag om redovisningsmedel
inte föreligger
separationsrätt
på denna grund
vilken

redovisningsegendom
kan tillämpas,

eller
heller

varför

Håstad

a.a. s. 252.
Sammanfattningsvis
synes rättskällorna

inte
peka mot att investorn
till de förvärvade
har separationsrätt
leasingobjekten.
Rättsläget
är
emellertid
inte klart. I detta läge har Håstad retoriskt
frågat sig, "om
värdet av investorleasing
är så starkt att det ñmis
a. st. Frågan
tänja
på
reglerna
borgenärsskydd"
att
om
även här öppen.

det samhälleliga

anledning
lämnas

fråga

En anslutande
stående
separeras

fordringar
torde

på

investorn

har separationsrätt
är om investorn
leasingavgift.
I den mån objekten
dock inte med stöd av allmänna

till

ute-

inte

kan

sakrättsliga
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få bättre

kunna

regler

s. 112
föreligga

säljaren
Håstad,
tionsrätt

Snarare

dessa fordringar.

till

skälen

angivna

talar

de i

för denuntiations-

1936
riktning
i motsatt
se NJA
dock
kan
Separationsrätt
jfr Håstad a.a. s. 245 f och 252.
varvid
principer,
med stöd av kommissionssakrättsliga
jfr
för
investorn
kommission
i
objekten
leasa
ut
anses
angående separaSakrätt a. st. och SOU 1988:63 s. 198
för
Om kriterierna
i allmänhet.
vid uthyrningskommission

fordringar

beträffande

regeln

rätt

31 § skuldebrevslagen

till

motiven

de torde vara om investorn har
bör detta vara i
intresse av leasingavtalen,
ekonomiskt
ett verkligt
de leasingavtal
och för sig hållbart för åtminstone
som säljaren ingår
dock
torde
gälla endast så
Detta
till investorn.
efter överlåtelsen
I rättslänge säljaren inte går i konkurs eller drabbas av utmätning.
för avfallet NJA 1993 s. 524, som gällde utmätning
av fordran
nämligen
fastslogs
fastigheten,
att en
verkad skog efter utmätning
av
grundtill
viss
egendom
exekution
har
rätt
som
borgenär
som vid

giltig

också

princip
konkurs-

har

För

avkastning.

vilket

är uppfyllda

kommission

rätt

till

företräde
bör

investorfallet

eller utmätningsborgenärer

ur egendomens
att leasegivarens
investorn har rätt till de

betalning

till
detta

medföra,

framför

efter exekutionstidpunkten
som förfaller
skäl
Rent praktiska
om de har rätt att ta i anspråk leasingobjektet.
varvid
talar också för att objekt och avgifter bör behandlas enhetligt,
betraktas
leasing
så
länge
huvudsaken
måste
som
en
objektet
ses som
till

leasingavgifter

betalning

Håstad a.a.
på kredit jfr
och inte överlåtelse
av upplåtelse
i
i JT 1993-94 s. 189 not 2.
s. 336 f och Möller
bör
och leasingavgifter
rätt till objekt, optionssummor
Investorns
således vara att bedöma på
och utmätning
vid säljarens konkurs

form

kan tas i anspråk av
samma sätt. Detta torde innebära att tillgångarna
bedömningen
är förenad
Det förtjänar
att
borgenärerna.
upprepas
med viss osäkerhet.

Leasegivarens

4.6.2

hävningsrätt,

konkursboets

inträde

m.m.
Som

framgår

i avsnitt
av redogörelsen
bestämmelser
regelmässigt

2.2.7

innehåller

finansiella

ovillleasingavtal
som ger leasegivaren
obedokumenterat
på
kommer
då leasetagaren
hävningsrätt
korlig
försätts i konkurs eller
stånd, främst då han ställer in betalningarna,
inleder ackordsförhandling,
samt då leasegivaren på annan grund har
klausul har
Sistnämnda
av leasetagaren.
konkurs
4.4.7.
Här skall hållbarheten
av en
finns
För övriga insolvensfall
främst diskuteras.
hävningsrätt

skål att antecipera
i avsnitt
berörts

grundad

avtalsbrott
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utrymme
hävningsrätt

förbehållna

hävningsrätter

avtalade

Vid

lagen.

för att på allvar ifrågasätta leasepå annan grund än som gäller för
i allmänhet,
dvs. framför
allt 36 § avtals-

rätt knappast

i gällande

givarens

konkurs

solvensklausul

däremot
behandlas

det följande

leasetagaren

hos

tänkas

även

rättigheter

konkursboets

civilrätt

kan

användningen

komma

i konflikt

av en inmed sådana

I
tvingande karaktär.
som är av principiellt
först vilka regler som gäller vid leasetagarens

konkurs då inget avtalats och därefter frågan om reglerna är tvingande.
före konkursen
har
Diskussionen
avser fallet att leasingavtalet
och
lämnat
leveransgodkännande
efter att leasetagaren
"startats"

innehåll

Reglernas
Det skall

några övergripansägas att svensk rätt inte innehåller
och ofullgjorda
förpliktande
som anvisar hur ömsesidigt

direkt

de lagregler
skall

avtal

leverantören.

betalat

leasegivaren

behandlas

spridda

regler

köpares

och

för

säljares

12 kap.

sionslagen

kommittents

analogier
liga

4 kap.

26

Endast

§ JB fastighetsköpares

konkurs

och kommissionärs

ackord.

i 63 § köplagen

och 47 § kommis-

konkurs.

För oreglerade

hänvisad till
del är man i tillämpningen
kontraktsrättstill
allmänna
fallen
och
från de lagreglerade
och avtalsparters

sakrättsliga

liga,

konkurs,

31 § JB hyresgästs

konkurs,

avtalstypers

eller
en parts konkurs
såsom
avtalstyper
ges,

vid

enskilda

motstridiga

och konkursrättsliga

principer.

Eftersom

i viss utsträckning

inte är samordnade,

reglerna

de befint-

ger uttryck för
det att rättsosä-

innebär
samt är ofullständiga,
däribland
avtalstyper,

lösningar

är betydande vid flera viktiga
iell leasing av lös egendom.

kerheten
För

del är främst

leasingavtalens

kap. 31 JB såvitt
63 § köplagen

reglerna

hyra av lokal
innebär vid köparens
gäller

i 63 § köplagen

finansoch

12

av intresse.
konkurs i huvudsak

att köpafår
kräva
och
i köpet
att säljaren
om det vill inträda. Inträder boet

har rätt att inträda
rens konkursbo
att boet inom skälig tid ger besked
dvs. en fordran
betalning
blir säljarens fordran
en massafordran,
inne måste boet betala
på boet som sådant. Är tiden för avlämnandet
kontant om detta är avtalat. Har köparen fått kredit får boet utnyttja

säljaren

får

säkerhet

för betalningen.

nandet

men
godtagbar
inte

är inne

massafordringen

kräva

att boet utan oskäligt uppehåll
Så länge tiden för avläm-

kreditlöftet
ställer

får säljaren

ger,

dock

inte

däremot
om

nöja sig med den säkerhet

säkerställande

av "särskild

an-

Jfr norsk, dansk, finsk, amerikansk, tysk och fransk rätt i avsnitten 8.1.1,
8.1.2, 8.1.3, 8.2.5, 8.3.3 respektive 8.4.3 nedan.
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för

är nödvändigt"

Enligt
att skydda säljaren mot förlust.
där det med hänsyn
lagmotiven
avses här endast sådana undantagsfall
till boets ställning och andra omständigheter
föreligger
en uppenbar
risk för att boets tillgångar
inte skall räcka till för att boet skall
ledning

fullgöra

kunna

inte

kursboet

sin prestation
förklarar

får säljaren

sagda,

sig

prop.
inträda

köpet

häva

1988/89:76
eller

s. 184
säkerhet

ställer

och kräva

skadestånd

Om kon-

enligt

som

det

konkurs-

fordran.
12 kap.

Enligt
konkurs,

31 § tredje

när konkursen

JB gäller

vid

lokalhyresgästens

inträffar

efter tillträdet
i korthet
av lokalen,
inte har sådan säkerhet för hyresavtalets

Om hyresvärden

följande.

stycket

att han skäligen kan nöja sig, får han säga upp avtalet om
inte konkursboet
inom en månad efter anfordran
antingen inträder i

fullgörande
avtalet,

ställer

konkursboets

säkerhet

eller

överlåter

hyresrätten

där så kan ske. Ur

det att boet har rätt att välja mellan
i avtalet,
ställa säkerhet
och att överlåta
hyresrätten.
att inträda
betala
och hyresVäljer boet att inträda blir skyldigheten
hyra
att
massaskulder
för tiden efter men troligen
gästens övriga förpliktelser
inte

före

synvinkel

innebär

konkursbeslutet.

NJA 1989 s. 206 kan
Enligt rättsfallet
ändå säga upp avtalet på grund av hyresgästens dröjsmål
före konkursen,
med hyresbetalningen
dvs. även om konkursboet
förklarar
Sägs avtalet
sig inträda med verkan från konkursbeslutet.

hyresvärden

upp enligt
fordran.

det sagda får hyresvärden

kräva

skadestånd

som konkurs-

av finansiell leasing är av betydelse att leasesin
har viss säkerhet i objektet,
separationsrätt
givaren genom
att
normalt betalas periodvis i förskott,
leasingavgifter
att leasegivarens
För

bedömningen

i avtalet är rent ekonomiskt
och att avtalstypen
har vissa
med både köp och hyra av lokal. Mot denna bakgrund
bör
följande.
och
JB:s
kunna
enligt
regler
tillämpas
analogt
köplagens
intresse

likheter

konkursbo

Leasetagarens

får

inträda

i leasingavtalet

och

lease-

inom skälig tid ger besked om det
att konkursboet
önskar utöva denna rätt. Konkursboet
behöver om det inträder
inte
ställa säkerhet utöver sitt massaansvar för leasetagarens förpliktelser.

givaren

får kräva

inte ger nöjaktig säkerhet för återstående avgiftskrav
och
det finns en uppenbar risk för att boet inte har förmåga att fullgöra
kan dock leasegivaren möjligen ha rätt att kräva säkerhet
avtalsenligt,
Om objektet

analogt

med

köplagens

undantagsregel.

Betalas

leasingavgiftema

Jfr särskilt Millqvist
s. 282 f och Möller, Konkurs och kontrakt s. 467 ff
Hellner, Kontraktsrätt
2
ävensom Håstad, Sakrätt s. 395, 400 f och 409
i
skriften
lnsolvensrättsligt
forum
1990
Möller
och
93
f
171
samt
s.
s.
205
Bexelius s. 214 ff, Håstad s. 220 f och Hellner s. 226
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gång i efterskott

någon

med 63 § andra

analogt

civilrätt

per period kan även tänkas att leasegivaren
stycket första meningen köplagen får kräva

för nännast
säkerhet
följande
betalningsatt boet ställer rullande
skall
Noteras
period eller att man går över till förskottsbetalning.
dock att reglerna för hyra av lokal inte i något fall ger stöd för att
både massaansvar
och säkerhet. Med
boet
in
liksom
dubio har separaleasegivare
hyresvärdar
hänsyn
att
till skillnad från säljare som avlämnat varan, kan tyckas att
tionsrätt,
JB:s regler här passar bättre. Några säkra svar kan dock inte ges i
får kräva

leasegivaren
till

dessa frågor.
Vid

inträde

tidigast

från

torde

konkursbeslutet
till

även på nyttjanderätt
av konkursboets
betalningsdröjsmål
värde

objektets

tet eller kräva
inte är skyldigt

räknas
massaansvar
tiden för inträdesför-

senast från
NJA 1989 s. 206 säkerligen bäring
lös egendom, varför leasegivaren oberoende

inträde

och

kan häva avtalet

och andra avtalsbrott

grund

av leasetagarens
före konkursen.
För lease-

fråga om att utifrån
en bedömning
av
han
skall
häva
avtalet
och
realisera
objekom
från konkursbeslutet.
Eftersom konkursboet
fullgörelse

kan det således

givaren

konkursbos

har rättsfallet

Vidare

klaringen.

leasetagarens

bli

avgöra

att inträda i avtalet behöver boet dock inte tillmötesgå
ett krav på fullgörelse.
Avstår boet från att inträda eller ställa säkerhet enligt det sagda, får
återta
leasegivaren häva avtalet och, med stöd av sin separationsrätt,

NJA
1989
jfr
som konkursfordran
varan samt kräva skadestånd
skall här liksom i allmänhet motsvara det posis. 185. Ersättningen
kan bli
och avtalade
ersättningsklausuler
tiva kontraktsintresset,
för jämkning

föremål
snitt

4.4.7

enligt

36 § avtalslagen

vanligt

sätt jfr

av-

ovan.

om det under en tid
ansvar har då leasetagarens konkursbo
sig inträda
leasingobjektet
utan att ha förklarat
Motsvarande
fråga är i köplagen reglerad i 63 § femte stycket: Om

Vilket

nyttjar

annat sätt förfogat över en vara
som säljaren har rätt att återkräva med stöd av s.k. aktiv stoppningsinte kan lämnas
rätt enligt 63 § fjärde stycket, och varan därigenom
skall konkursboet
oförändrad
eller oförrninskad,
tillbaka
väsentligt

köparens

anses

konkursbo

ha inträtt

tillämpas

har sålt eller

i avtalet.

någon

Fortsätter
det enligt

motsvarighet
nyttjandet
motiven

att konkursboet

torde

i viss

utsträckning

kunna

Kontraktsjfr senast Hellner,
ff.
Vid
och
leasing
407
hyra
av lös
s.
a.a.
inte
köplagens
princip
bedömningen
att
av
fast
vid hyra och arrende
egendom.
av

vid andra avtalstyper

analogt

rätt 2 s. 96 f och Håstad
egendom försvåras dock
har

Regeln

till

innebär
av en hyrd lokal efter konkursbeslutet
12 kap. 31 § och 9 kap. 30 § JB således inte

därigenom

skall

anses ha inträtt

som part med massa-
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förpliktelser.
ansvar för hyresgästens
upphävdes en äldre regel av i princip
kursboet
skall inträda som part torde
förklarar

ligen

motsatt
alltså krävas

att boet

uttryck-

blir vansklig vid
som sagt att bedömningen
visserligen
leasingavtalet
är ett nyttjanderättsavtal
köplagen
ligger nära köpet och liksom
avser lös

medför

funktionellt

egendom.

1970
en lagändring
innehåll.
För att kon-

sig inträda.

Det nu anförda
leasing, eftersom
men

Genom

för generella
i hög grad uttryck
ger köplagen
Å andra sidan är relevant rättsfaktum
och
principer.
med
fullt
prestation
följden
förfogande
över motpartens
Vidare

kontraktsrättsliga

rättsföljd
i detta
ansvar för hela motprestationen
avtal.
köpet i dess egenskap av momentant

fall

ganska

speciella

för

en tid fortsätta
avtal, där veder-

Att under

ett påbörjat nyttjande
av objektet för ett långvarigt
successivt
ligger rätt långt från detta.
laget betalas
per tidsenhet,
måste rättsläget därför betraktas som synnerligen
osäSammantaget
även om man beaktar den särskilda
till fast egendom.

kert,

bakgrunden

till

reglerna

för

nyttjanderätt

Om leasetagarens

konkursbo

inte inträder

som part annat än genom
detta inte att boet därmed kan fortsätta
har ansetts att
I litteraturen
utan massaansvar.
att nyttja objektet
för hyra av lokal inte hindrar att boet åläggs
angivna motivuttalanden

förklaring,

uttrycklig

massaansvar
Hâstad a.a.

den tid som boet faktisk nyttjat
409
Något annat skulle strida

för

principer

mögenhetsrättsliga
tioner

se t.ex.

köplagen.

NJA

Även

gällande

utge skadestånd
av egenmäktigt

1946

det nyligen

i samma riktning.
lokaler
utan stöd

gjorde

betyder

lokalen

förmot allmänna
icke
beställda
tillägnande
prestaav
om
s. 122 och ovan angivna regler i 63 §
avdömda

rättsfallet

NJA 1993 s. 13 talar
kvarstannat
i hyrda

hade en underhyresgäst
avtal med fastighetsägaren.

Här

se främst

i något

Hyresvärden

företrädare
att
att underhyresgästens
var skyldiga
på grund av brott i form
för ren förmögenhetsskada
brukanförfarande,
alternativt
självtäkt eller olovligt

emellertid
ansågs inte visat. HD framhöll
att underhyresnyttjat dennes lokaler
gästen utan stöd i något avtal med hyresvärden
därmed ådragit sig skyldighet
och att underhyresgästen
att ersätta
motsvarande
Den regel som
skälig hyra för lokalerna.
hyresvärden
de. Brott

HD
som

här tillämpade
synes

vara närmast en regel om obehörig vinst,
så snart en person utnyttjar
annan tillhörig

torde

ha bäring

5 Se SOU 1969:5 s. 179 och 188, prop. 1970:142 s. 148 och 154
Möller, Konkurs och kontrakt s. 339 f och Håstad, Sakrätt s. 409.
5 Jfr Millqvist
s. 292 ff, Möller
Hellner a.a. s. 97.

jfr

a.a. s. 486 ff, Håstad a.a. s. 409 f och
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med denne. Vid hyresgästens
utan att stå i partsförhållande
bör ha samma
eller leasetagarens konkurs innebär det att konkursboet
skyldighet
att betala skälig hyra för den tid boet nyttjat egendomen

egendom

oavsett om avtalet
konkursgäldenären

har upphört

dessförinnan

eller
bör

avtalet

finns

i något

med

alltså

som part.
av fallen är part i avtalet.
NJA 1993 s. 13 synes vara att nyttjaren
avgörandet
sig värdet
skall kunna tillgodogöra
"gratis"
lag
egendom. Vid konkurs gör sig denna tanke gällande
oavsett om det finns ett avtal som boet inte trätt in
inte

löper

vara att boet
tanken i
Den bakomliggande

Det avgörande

inte utan vederav upplåtarens
i lika
i eller

hög grad
det inte

Boet bör därför vara skyldigt att betala för nyttjad
Om boet skall utge "skälig hyra" eller avtalets hyra
bestod vid nyttjandet lämnas här öppet. Praktiska skäl talar

något avtal.

tid i båda fallen.
då avtalet

för det senare alternativet.
kan att det anses strida mot god etik för konkursförTilläggas
eventuella
och andra motparters
hyresvärdars
valtare
att utnyttja
skall som
diskuterade
fall.
i
Motparten
rättsläget
okunnighet
nu
om
drift
sådan
tid
fortsatt
massafordran
under
tillerkännas
huvudregel
en
dock

onekligen

egendom utan
grunder. Att använda motpartens
att göra rätt för sig anses oetiskt. Denna ståndpunkt antogs med stor
Förenings
årliga konferens
enhet vid Konkursförvaltarkollegiernas
sker på kommersiella

1993

nr 1 1994 s. 36.
kan givetvis
och konkursboet

se Advokaten

Leasegivaren

om boets fortsatta bruk av leasingobjektet.
hur det nya avtalet skall tolkas:

också träffa nytt avtal
Fråga kan då uppkomma

avtal om finansiell
leasing av
I NJA 1992 s. 168 hade ett fyraårigt
I brev
löpt i ett år då leasetagaren försattes i konkurs.
två maskiner
några veckor efter konkursbeslutet
upp avtalet och
sa leasegivaren
med
meddelade
att avtal om fortsatt förhyrning
av leasingobjekten
skulle anses slutet om inte boet reagerade på brevet
konkursboet
önska
sig konkursboet
inom viss tid. I muntligt
svar förklarade
varefter boet fortsatte nyttja och betalade
fortsätta hyra maskinerna,
Under tiden förbereddes
månadshyror.
av konkursen försäljning
bolagets rörelse. En knapp månad efter leasegivarens brev träffade
inklusive
boet avtal med en köpare om Övertagande av rörelsen,
för de två maskinerna.
leasingavtalet
l HD ansågs utrett att leaseoch köparen utfäst sig att
givarens lokale platschef mot konkursboet
befanns
dock inte
Utfästelsen
skulle få överta avtalet.
köparen
fick tre dagar efter rörelseöverKonkursboet
binda leasegivaren.
med annan om
träffat
leasingavtal
låtelsen
veta att leasegivaren
i brev samma dag sina invändBoet framförde
samma maskiner.
hämtades av leasegivaren fem veckor
ningar mot detta. Maskinerna
inte kunde ingå i rörelseatt leasingavtalet
senare. Förhållandet
med en halv
överlåtelsen
köpeskillingen
nedsättning
medförde
av

181
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med vilket belopp boet yrkade skadestånd av leasemiljon kronor,
hävdade i första hand att avtalet mellan
Konkursboet
givaren. i enlighet
med
fortsatt
förhyrning
och
boet
avsåg
leasegivaren
Genom att
mellan leasegivaren och konkursbolaget.
leasingavtalet
frånträda
detta avtal, som var ouppsägbart, hade leasegivaren beangivna skada för boet. Leasegivaren
gått avtalsbrott
som medfört
hävdade att avtalet ingåtts endast tills vidare mot erläggande av
enligt det gamla avtalet för det faktiska nyttjandet.
leasingavgift
fick anses ha
först att avtal om förhyrning
HD konstaterade
kommit
till stånd mellan boet och leasegivaren men att de närmare
mellan
Av
inte preciserats
för förhymingen
villkoren
parterna.
emellertid
de
speciella
avtalet
betydelse för tolkningen
omvar
av
förberedde
ständigheter under vilka detta hade ingåtts: Konkursboet
varför det var tydligt att
vid den tiden en försäljning
av rörelsen,
och affärsboet avsåg att relativt snart upphöra med sin produktion
verksamhet.
Det var enligt HD också osannolikt
att leasegivaren
med sitt anbud i ovan nänmda brev avsett att få till stånd ett långmed hänsyn
varigt avtal med boet. Snarare måste boets förhyrning
uppfattas som en övergångsordning
till omständigheterna
som var
för
Någon bestämd tidslängd
avsedd att bli av kort varaktighet.
hade dock inte avtalats, och i detta läge fick vardera
förhymingen
parten enligt HD anses ha haft rätt att när som helst frånträda
När boet ñck
avtalet med iakttagande av skälig uppsägningstid.
framfört
sina inoch
träffat
avtal
med
leasegivaren
veta att
annan
blivit
Genom
ha
fick
avtalet
detta
uppsagt.
vändningar
mot
anses
kunde boet vidare rent faktiskt
därefter
förfogandet
det fortsatta
uppsägningstid,
i åtnjutande
av fem veckors
anses ha kommit
karaktär
vilken
tid med hänsyn till avtalets
av ett provisoriskt
ansågs vara tillarrangemang
som avsågs bli av kort varaktighet

fyllest.
bakgrund av att varken innehållet
- mot
i målet gav
accept eller bevisningen
så att HD
rättsfallet
uppfatta
slutsatser
säkra
för
några
grund
- att
för
tolkning
och tillämpar
däri formulerar
en särskild uqyllande regel
hands

Det kan ligga nära till

av avtal

boets

anbud,

i leasegivarens

Visserligen

med konkursbo.

i domskälen

framhålls

betydel-

under vilka avtalet ingicks. Motsen av de speciella omständigheter
emellertid
regelföreligger
snarlika
omständigheter
eller
svarande
uttalanden
HD:s
mot
om vad leasegivaren
måste
ha
uppfattat,
och
omständigheter
dessa
avsett
av
avtal in dubio
i ett varaktigt
torde därmed stipulera vad en motpart
nämligen
avsikt,
boets
angående
uppfatta
har fog för att
att boet
avtalsförhållande
med
stå i
motparten.
önskar endast tills vidare

mässigt

vid

konkurs.

bakgrund

Ingående

av ett nytt

övergångsalternativ

avtal
för

torde

boet

därmed

samtidigt

kunna
som

utgöra

motparten

ett flexibelt
inte genom
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bundenhet

ensidig

gående avtalets

Är reglerna
I svensk

blir

utlämnad

boets

fria

civilrätt

bestämmanderätt

an-

framtid.

tvingande

rätt finns

eller

dispositiva

ingen lagregel

som uttryckligen
anger att konkursavtal genom att inträda eller ställa
fönnån,
dvs. att motparten
och den
inte med giltig
verkan
kan överens-

boets rätt att överta gäldenärens
säkerhet
är tvingande till boets
blivande

konkursgäldenären

komma att konkursboet
har inte heller avgjorts

inte skall

få inträda

i rättspraxis.

Vilka

1988/89:76

Frågan

som skall
lagrådsbehandlingen

Vid
av detta är osäkert och omdiskuterat.
1990 års köplag togs frågan upp av lagrådet,

prop.

i avtalet.

etc.
slutsatser

som

bl.a.

dras

av
anförde

s. 232

"Vad särskilt
angår 63 § behandlas däri de spörsmål som ur en
kommer
i konköplags perspektiv
uppkommer,
när en avtalspart
kurs.
konkursboet
får
Lagförslagets
huvudprincip
är därvid
att
inträda i avtalet. Då den föreslagna liksom den gällande köplagen
inte något svar på frågan
är i allo dispositiv
ges i denna lagstiftning
i ett köpförhållande
kan avtala bort den i 63 §
om avtalsparterna
för konkursbo
angivna befogenheten
att inträda som part i avtalsförhållandet,
dvs. ta med en avtalsklausul
som är till nackdel för
tredje man. Svaret på den frågan är i stället att söka inom ett vidsträcktare
rättsområde
varvid är
avtalsrättsligt
än det nu aktuella,
och i övrigt exatt beakta att här spelar in även konkursrättsliga
och 5 kap.
ekutionsrättsliga
aspekter jfr 3 kap. 3 § konkurslagen
Det lagförslag
lagrådet nu har att granska
5 § utsökningsbalken.
i berört avseende, ett
väcker alltså i sig inte något nytt problem
förhållande
att remissprotokollet
som gör det ganska naturligt
lämnar frågan utan behandling."
heller i 1905 års köplags motsvarighet
till 63 § angavs således
inträda
eller dispositiv.
konkursboets
I den
tvingande
rätt
att
var
om
till lagen framhöll
Almén
dock att konkursledande kommentaren
boets rätt att välja mellan att inträda i och att avstå från köpet gällde
Inte

avtalats. Att lagens l § i likhet med 3 §
även om annat uttryckligen
föreskrev
1990 års lag
stadgandena om säljares och köpares
att
och skyldigheter
ansåg han inte motsäga
rättigheter
var dispositiva
konkursboets
uttalades
endast förutsättdetta, eftersom
rättigheter

ningsvis.
Noteras

konkurskan att lokalhyresgästens
liksom arrendatorers
12 kap. 31 § respektive
8 kap. 17 och 18 §§ och 9

bos rätt enligt

kap.

30 §

bakgrund

JB visserligen

är tvingande,

av att hyresgästens

etc.

eller

men att detta kan
hans rättsinnehavares

ses mot
rättig-
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heter här överlag
femte

stycket

I litteraturen

om inte annat angetts,
8 kap. 2 § första stycket
JB.

är tvingande

och

delade

råder

Reglerna
lagstiftning,

meningar

inträdesrätt

reglerna om konkursboets
förts främst följande.

i frågan.
bör

se 12 kap.

Till

stöd

anses dispositiva

1 §

för att
har an-

inträdesrätt
framgår av kontraktsrättslig
om konkursboets
i första hand köplagen,
undantag
som utan uttryckligt

talar mot
som dispositiv även i denna del. Rättssäkerhetsskäl
ändå
skulle
tvingande.
reglerna
att
vara
tvingande regler skulle ha bättre rätt än
Om konkursboet
genom
anledning att tidigt häva avtalet för
gäldenären, kan det ge motparten
konmot gäldenärens framtida
att komma i bättre förhandlingsläge
framstår

kursbo.

Detta

kan försämra

gäldenärens

och föranleda

ställning

eller

Skulle samma regler gälla vid en parts försämrade
påskynda konkurs.
förhållanden,
oberoende av om de leder till konkurs eller
ekonomiska
hårt fram mot
däremot
inget att vinna på att
ej, har motparten

gäldenären

innan

denne blivit

konkursmässig.

vara giltiga i alla andra fall än konkurs,
och
öppnande av ackordsförhandling
i allmänhet,
kan det leda till att olika former

obeståndsklausuler

Skulle
såsom vid betalningsinställelse,

anteciperat

avtalsbrott

och insolvensuppgörelser
utom konkurs försvåras
av rekonstruktionsinte
bindas
har
intresse
av att
av de tvingande
som
av motparter
skulle vara ogiltig mot boet bara
alternativt
reglerna. Om klausulen
konkursfallet,
sikte
den
enbart
på
är det å andra sidan enkelt
tar
om
så att den täcker även
att skriva
om klausulen
i sämre läge.
varvid gäldenären själv kommer

andra

situationer,

hinner häva avtalet
Det kan bero på tillfälligheter
om motparten
i stället för strax därefter. En hävningsförklaring
före konkursbeslutet
avtalsbrott
anteciperade
strax före konkurs på grund av gäldenärens
är

inte

återvinningsbar

enligt

4 kap.

5 § konkurslagen,

eftersom

i detta läge inte kan anses otillbörlig.
hävningsförklaringen
enligt 36 § avtalslagen bör i de flesta fall
Järnkningsmöjligheten
och obeståndsklausuler
räcka för att komma till rätta med konkurssom med avvikelse

från

dispositiv

rätt medför

oskäliga

fördelar

för

17 Se för argumentationen Hâstad, Sakrätt s. 391 f och 393
densamme,
forum s. 219,
Den nya köprätten s. 183, densamme i Insolvensrättsligt
och 199 ff, densamme
Möller, Konkurs och kontrakt, främst s. 58 ff, 92
och 208 ff, Hellner, Kontraktsrätt
2 s.
forum s. 180
i Insolvensrättsligt
forum s. 226
Hellner-Rarnberg,
Köp90
densamme i Insolvensrättsligt
Millqvist,
främst s. 283 f och 291 samt Lindskog, Kvittning s.
rätt s. 274
Jfr även SOU 1984:85 s. 143, SOU 1987:17 s. 216, SOU 1988:63
172
SOU 1992:113 s. 317 samt SOU 1993:114 s. 261 ff.
s. 248
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behov av skydd för boet är
Vad som främst föranleder
motparten.
ofta samma förhållanden
utom
som kan utgöra grund för jämkning
konkurs.
inträder kommer
När det är till båda sidors fördel att konkursboet
För att komvilka
gäller.
oberoende
rättsregler
detta att ske
som
av
lösningen,
är det
ma fram till den för båda parter mest fördelaktiga
då bäst att båda sidor är obundna.
finns det lagregler
För vissa avtalstyper
som anger att avtalet
och
handelsagenturlagen
27
§
i
konkurs
t.ex.
upphör om en part går

reglerna
medför

bakgrund

Mot

kommissionslagen.

47§

konkursens

om
vid oreglerade

på avtal

verkan

avtalstyper,

får häva kan också
där motparten
tvingande.
bör
rätt
anses

fall

Till

stöd

för

att

reglerna

bör

det

bör

allmänt

anföras

mot

kan

anföras

anses tvingande

detta

vid

åtminstone

att avtalet skall kunna hävas.
de fall där boet har inträdesrätt

finnas rätt att överenskomma
heten att dra gränsen mellan

lag-

mellan
av olikheten
och den osäkerhet

dessa

Svårigoch de
att boets

främst

följande.
Det är en allmän rättsprincip
att två parter genom avtal sinsemellan
verkan kan beröva tredje man en rätt som han
inte med bindande
annars skulle ha haft. Parterna kan inte bestämma vilken sakrättslig
innebörd

deras avtal

skall ha. I detta särskilda

tredje

fall

utgörs

för

en allmän

man
konkursboet.
Avtalet
i
form
konkursborgenärer
uteparts
av
en
av
avtal, vilken
sluter boet från rätten att inträda i partens/gåldenärens
gäldenärens
i boets intresse av att kunna avveckla
rätt uppställts
Även
särskild
lagbestämsätt.
förmögenhet
ett gynnsamt
om en
framstår
melse som 63 § köplagen på grund av 3 § samma lag
som
ger bestämmelsen
tvingande.
är
som

dispositiv,

således

uttryck

princip

3 Jfr avtal om: kommissionärs avstáende av säkerhetsrätt för täckningsfordran SOU 1988:63 s. 247 ff, säljares avstâende av stoppningsrätt Möller,
rätt att realisera pant
Konkurs och kontrakt s. 95 not 54 med hänvisningar,
Panträtt s. 320, Håstad, Sakrätt
strid med 8 kap. 10 § konkurslagen Walin,
t.ex.
s. 305, förbud att kvitta i strid med 5 kap. 15 § konkurslagen
Lindskog, Kvittning s. 316 ft, förbud för borgenär att kvitta utom vid konexekutionsförbud och
med allmän diskussion,
kurs Lindskog
a.a. s. 319
NJA 1974 s. 376 och 1993 s.
i onerösa rättsförhållanden
överlátelseförbud
forum
468, jfr Håstad a.a. s. 438 och 440 och Möller i Insolvensrättsligt
som får åberopas endast vid köparens
s. 182 och 210, återtagandeförbehåll
än vad köplagen medger
insolvens Möller
a. st., bättre stoppningsrätt
Konkurs och
i Festskrift till Rodhe s. 246 ff, jfr bl.a. Möller,
Hellner
se t.ex. Håstad, Sakrätt s. 127 samt
kontakt s. 71 f och 100, förmånsrätt
avtal om sakrättsligt skydd i allmänhet Hessler, Allmän sakrätt s. 83 t.
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En grund för nyssnämnda princip är att tredje man inte haft möjlighet att ta ställning till innehållet
i parternas avtal, genom att vidbli
eller avstå från sin rätt, och därför
inte bör bindas av det. I det
särskilda

någon

fallet

kan sägas att hävningsklausulen
vid konkurs
inte blir
för
belastning
han där förlorar
gäldenären
själv, eftersom

rådigheten
innebär

över
således

avtalet

sin egendom,

ingen

få in de begränsningar

önskar.

Det
utan endast för hans borgenärer.
för en part att låta motparten
i
konkursboets
denne
rättigheter
av
som

uppoffring

kan en part

Tvärtom

konkursboets
rätt
genom att försämra
villkor
på andra punkter
i
genom t.ex. fördelaktiga
Av viss betydelse kan då vara att ingendera parten då avtalet

vinna

förmåner

avtalet.

räknar med sin egen insolvens
ingås normalt
och har anledning att
visa omsorg för eller gynna sitt framtida
konkursbo,
särskilt inte då
parterna är juridiska
är
personer som skall avvecklas när konkursen
avslutad.
Avtal som uteslutande
än gäldenären själv brukar

sämre
tar sikte
att ställa borgenärerna
Även
inte anses verksamma.
om man inte
betraktar konkursboets
rätt till inträde som en särskild konkursrättslig
befogenhet
i
av samma karaktär
som t.ex. rätten till återvinning
konkurs,
kan således en ren konkursklausul
oförbindande
för
anses
boet.

Jfr

verka

avtalets

senaste noten.
Konkursboet
behöver,

bl.a.

mot bakgrund av att det inte kan påsärskilt skydd mot att motparten
använder
för
från
förevändning
frigöra
sig
oförmånligt
att
ett
som

konkursen

utformning,

avtal.
Att regler av sakrättslig karaktär
"slår till" bara vid konkurs och
gäller generellt. För att komma till rätta med rättsannan exekution
handlingar
med
är man alltid,
strax dessförinnan
som företagits
eller

större

till

framgång,

hänvisad

till

återvinnings-

riktade
âtervinningsregler
mot
av särskilda
före konkurseller insolvensförfarande
har inte hindrat att
eller andra insolvensorgans
regler om konkursbons
rätt att

hävningar
tvingande
land,

utsikt

Avsaknaden

reglerna.

fullfölja

mindre

gäldenärens
Tyskland,

avtal

Frankrike

föreskrivits

i bl.a.

och USA

se närmare

Danmark,

Fin-

kap. 8 nedan.

Vid-

Norge,

are bör det enligt min mening
före konkurs enligt
förklaring

vara möjligt att återvinna en hävnings4 kap. 5 § konkurslagen
om den grunsådan
eller
på
anteciperingsklausul
som
en

das pâ en insolvensklausul
vid

som ger
avtalsbrott

hävningsrätt

enbart
Däremot

bättre förhandlingsposition
att skaffa motparten
mot koneller att utan skäl frigöra
avtal.
sig från ett oförmånligt
inte kunna ske av en hävningsförklaring
synes återvinning

som före

konkursen grundas på att gäldenären

till

kursboet

avsevärt

än vad 62 § köplagen

lägre

stadgar.

grad

av

Hävningen

sannolikhet

syftar

med största

för

då ofta

sannolik-
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avtalet.
kan
I sammanhanget
att kunna fullgöra
sådan
anteciperat
konkurs
inte
är
köplagen
enligt
noteras att
som
står
avtalsbrott
jfr prop. 1988/89:76
s. 182 f om det inte konkret
vill
eller
kan
fullgöra
eller gäldenären
klart att varken konkursboet
inte

het

kommer

avtalet.
Att en tvingande
rätt för boet kan leda till att gäldenären själv får
avtalsvillkor
talar inte nödvändigtvis
mot tvingande
acceptera sämre
villkor
med
även för
Genom att tvingas
sämre
konkursregler.
som kan medföra att
egen del får gäldenären vidkännas en uppoffring
bör överväga,
han avhåller sig frän, eller i vart fall noggrant
att
Väljer
gäldekonkursboets
rättigheter.
försämrar
villkor
med
som
finns å andra sidan kanske inte
nären ändå att göra denna uppoffring
mycket att invända mot att klausulen binder boet. En annan sak är att
är riktad
det kan vara svårt att bevisa att en generell hävningsklausul
vilket då kan vara ett skäl för att inte heller
endast mot konkursboet,
bör binda boet sedan konkurs
hävningsklausul
en allmänt formulerad
beslutats

eller

konkursansökan

skulle

en avtalad
binda boet,

träda

avtalet.

Om

hävningsrätt
innefattar

även

in.
av obestånd
konkursbeslutet

på grund

står båda sidor

Detta

talsförbindelsen

lämnats
vid

eller

konkurs

att frånfri
avsluta
är
att
aveller ställer
betalning
fria

att motparten
full
om boet erbjuder
Detta är onödigt förmånligt

för motparten.
frigöra sig från
välja
kan
medför
att
att motparten
som
föranleda
onödiga tvister.
förutsebarhet
och
kan
avtalet medför dålig
regler som snabbt ger parterna
Intresset
av klara och förutsebara
Konkursbesked om rättsläget är särskilt starkt i konkurssituationen.

betryggande

säkerhet.

Regler

har

boet

särskilt

grund

sällan

tid

och

råd
talan

inte om boets
än 36 § avtalslagen.

att avvakta utgången av rättslig tvist,
inte kan stödjas
en mera handfast

intressen
tillgodoses
Motpartens
som
av att konkursreglerna
i avtal där en
och nekar boet inträdesrätt
sådana är rimligt utformade
sådan rätt är olämplig.
för vissa avtalstyper
Att lagregler
anger att avtalet upphör vid
bör godtas
konkurs
kan inte vara stöd för att avtal om upphörande
skäl som uppbär lagdär de särskilda
även i avtalsförhållanden
leasing.
reglerna saknar relevans, t.ex. vid finansiell
än vid
rätt att häva avtalet vid konkurs
och ackord, för vilka fall nya tvingande regler
betalningsinställelse
med lag om företagsrekonlär komma att föreslås i en proposition
-

Om motparten

får en motpart som önskar frigöra sig från ett oförmånligt
eller inte vill bli bunden av de nya reglerna anledning att tidigt
dock i första hand de lege
Detta talar
gäldenären i konkurs.
-

struktion,
avtal
söka

har större
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för att reglerna om gäldenärens avtal i möjligaste
mån bör
desamma
för
olika
insolvensoch
rekonstruktionsförfaranden.
vara

ferenda

får konstateras

i
att det råder olika uppfattningar
konkursboets
inträdesrätt
och
tvingande
är
att
om
knappast kan ges något säkert svar.
skall framhållas
Avslutningsvis
att den ovan nämnda principen,
att
avtal som uteslutande
sämre än
att ställa borgenärerna
tar sikte

Sammanfattningsvis

om reglerna
det för närvarande

frågan

gäldenären

är

således anföras

har

overksamma,

också beträffande

rätt vid varje betalningsdröjsmâl
används
enbart vid konkurs

stånd vid konkurs
den

berättigade

erhålla

större

tiskt

kan

eller annat insolvensförfarande
hos
åberopas för att underkänna

som ger en part rätt att kräva ett högre skadeEn sådan klausul innebär att
än i andra situationer.

kan
genom att öka bevakningsunderlaget,
enligt reglerna i
än vad han annars erhållit
varför klausulen
inte kan anses
och förrnånsrättslagen,
parten,
utdelning

kontraktuellt
skadan

visade

danska

Den

kan också

princip

konkurslagen
verksam.
Utomlands
bevaka

tillämplighet.

t.ex. en klausul som ger hävningsom klausulen är avsedd att användas

eller

Samma
motparten.
skadeståndsklausuler

generell

konkurslagen

är det inte ovanligt
är generellt

skadestånd

rätt att
att en borgenärs
begränsad till den fak-

se t.ex. 27 § finska företagssaneringslagen,
och § 7-8 norska

lagen

59 §

om fordringshavarnas

täckningsrätt.

4.7

Leasetagarens

sakrättsliga

skydd

till lös
att nyttjanderätt
mot vare sig upplåtarens
eller
eller
tidigare
borgenärer
senare förvärvare
av äganderätt,
För vissa typer av lös
eller annan sakrätt till egendomen.
panträtt
I svensk

rätt

egendom

inte kan erhålla

har

sedan

egendom

stadgas emellertid

gammalt

sakrättsligt

skydd

ansetts
skydd

i lag.

9 Se närmare Rodhe, Obligationsrätt
s. 591, Welamson, Konkursrätt s. 442
densamme i InsolvensMöller, Konkurs och kontrakt s. 98 f och 496
samtliga med
rättsligt forum s. 180 f samt Lindskog, Kvittning
s. 194
vidare hänvisningar.
2° Se i modern doktrin bl.a. Bengtsson, Särskilda avtalstyper s. 60
jfr SOU
Hessler, Allmän sakrätt s. 288 ff, Walin, Separationsrätt s. 46
Walin
191 f och 193
densamme, Panträtt s. 188
1973:22 s. 237
m.fl., Utsökningsbalken
s. 138 f och 515, Forssell, Tredjemansskyddets
och 217 ff, Rodhe, Sakrätt s. 566 f och 607 ff, Hâstad,
gränser s. 145
Sakrätt s. 417 ff, Millqvist
s. 243 ff, Möller, Konkurs och kontrakt s. 519
och Hellner, Kontraktsrätt
l s. 191
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ger 7 kap. 2 § JB vid
av byggnad på annans fastighet
överlåtelse
motsvarande
skydd som för hyra av fastighet jfr

hyra

För

frivillig
Hessler,

Allmän

och densamme,

sakrätt
Panträtt

s. 340
s. 193

och Walin,

Separationsrätt

s. 50
hyresrätten
att
förbehåll
om denna,

främst

Det innebär

sig mot förvärvaren
gjort
om upplätaren
han är skyldig att göra, om hyresrätten
grundas
skriftligt
avtal och tillträde
skett före överlåtelsen
eller om förvärvaren
vid
överlåtelsen
i
ond
7
13
och
upplåtelsen
11,
14
§§
kap.
tro om
se
var
Vad som gäller i fråga om borgenärsskydd
JB.
är osäkert. Regeln
i 7 kap. 2 § JB täcker inte 12 kap. UB:s regler om skydd vid exekutiv fastighetsförsäljning.
Detta kan innebära att hyresrätt till byggstår

vilket

nad inte

ingen

Vid
kan bestå en exekutiv
försäljning.
bestämmelse
som ger konkursförvaltaren

ekutiv

försäljning

vilket

kan betyda

vid

frivillig

konkurs

finns

rätt att begära exav byggnad se 8 kap. 7 och 10 §§ konkurslagen,
vid konkurs har samma skydd som
att hyresrätten

försäljning.

-

Vid

dubbelupplåtelse

av byggnad följer av
har företräde
om hyres-

§ JB att den första upplåtelsen
inte utan skada kan utövas vid sidan av varandra.
Beträffande
till immaterialrätti
form av licensrätt
nyttjanderätt
22

7 kap.

dock

rätterna

i litteraturen

upplåtarens

har

skydd mot
ansetts att redan avtalet ger licenstagaren
Vid konkurrens
mellan två licensupplåtelser
borgenärer.

och överlåtelse
är
av immaterialrätten,
mellan avtalen bör vara
att tidsprioriteten
Rodhe, Sakrätt s. 580, SOU
avgörande.
Se Hessler a.a. s. 343
44 och 94 ff, Walin m.fl.,
Utsökningsbalken
1985:10 s. 39
s. 138
Konkurs
och kontrakt
f samt Möller,
s. 656 ff. - Vad särskilt gäller
bekräftats
i 1987 års lagstiftning
patentlicens har dessa uppfattningar
eller

licensupplätelse

mellan

den övervägande

meningen

1967:837.
Av
av patent i 12 kap. patentlagen
om pantsättning
först att pantsättning
101 § denna lag framgår
av patent genom
registreringen
gäller mot senare förvärvare
av patentet
av pantavtalet
och att ett licensavtal
av
som ingåtts före ansökan om registrering
Av 102 § andra stycket framgår
gäller mot panthavaren.
pantavtalet
vidare att ett licensavtal
som gäller mot panthavaren består om patenSlutligen framgår av 103 § andra
tet säljs vid utmätning och konkurs.

stycket
även

att ett licensavtal
vid pantrealisation

bestämmelserna

upplåten

licensrätt.

alltså

reglerar

verkan

sakrättsliga

som har företräde
utanför
konkurs

och

denna

Indirekt

främst

den

panträtts

måste reglerna

framför
eller

panträtt

består

utmätning.

Lag-

registrerade

förhållande

panträttens

till

en tidigare
dock även anses kodifiera

en licensrätt
genom blotta
och en
avtalet
panträtt,
en senare fullbordad
skall bestå mot förvärvaren
sådan licensrätt
när den pantsatta egenmåste detta också
exekution,
domen säljs, såväl under som utanför

övriga

delar

av licensrättens
framför
har företräde

skydd:

Om
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att licensrätten

innebära

ingen

upplåtits.

panträtt

att en licensrätt
upplåtelse men inte
emot

har skydd mot förvärvare
av egendomen då
talar starkt
systematik
Gängse sakrättslig

mot

pantmot en senare fullbordad
fullbordat
äganderättsförvärv,

ha skydd

skulle

ett

senare

ägandesamtidigt har företräde framför
om pantupplåtelsen
för att
rättsförvärvet.
Den sakrättsliga
systemet ger generellt uttryck
fullbordade
äganderättsförvärv
och
fullbordade
panträttsupplåtelser
särskilt

för

regler

del.

licensernas
skäl

gälla

det

Eftersom

att behandla

för

inte

omsättningsskyddet

för

cipen

borgenärsskyddet

för

än avtalsprincipen

lösning

anses ha medfört

därför

måste

licensrätt

även

andra
för

Patentlagens

tredjemanskontlikter.

skydd i olika

har motsvarande

inte

längre

licensätter

för

möjlig

på avvikande
leasing

Finansiell

dessa.

är

något sakrättsligt

finns

nya

att någon annan
och prioritetsprin-

samma
sätt.
torde vara att bedöma på motsvarande
till lös sak finns ingen särskild
För nyttjanderätt

sätt,

av

patentrelevant
det-

bör

immaterialrätt

lagstiftning.

Som

då varit
utgångspunkten
framhölls
att
ovan har den traditionella
skydd inte kan uppnås. Det konkreta stödet för detta
sakrättsrättsligt
från seklets början, NJA 1905 s. 329 utmätär främst två rättsfall
Vilka
närmare
NJA
1917 A 429 ny ägare.
och notisfallet
ning
jfr Håstad,
slutsatser
som skall dras av dem anses dock tveksamt
Bl.a. har diskuterats
om 1917 års fall kan
s. 419
i
förhållande
till en förvärvare
i
består
nyttjanderätten
att
visst
528
1975
rättsfallet
NJA
Från senare tid kan även
s.
ge
till lös sak inte kan vinna sakrättsligt skydd.
att nyttjanderätt
Sakrätt

fråga

om

rouletthjul

nyttjanderätten

till

ett för
"särskild

en sådan
skall
brottsbalken

utgjorde

stycket

framhöll
rätter

att särskild rätt enligt
och att den aktuella
rätten

Härav

kan möjligen

sakrättsligt

mindre

Här var

kronor

uthyrt

dras slutsatsen

betydelsefulla

rätt"

inte var
att i vart

av sådan beskaffenhet.
och/eller
fall kortvariga

nyttjanderätter

inte

kan

vinna

skydd.

övervägdes

På 1970-talet

tidscerteparti,

hundra

ond tro.
stöd för

som enligt 36 kap. 5 §
HD
bestå då egendomen förverkas.
lagförarbetena
avser begränsade sak-

tredje

ekonomiskt

några

innebära

m.m.

i fartygsregistret.

skulle
Sådant

till fartyg skeppslega,
om nyttjanderätt
sakrättsligt
skydd
genom inskrivning
ges
dock inte, i första hand
skydd infördes

att det antogs skola få ett begränsat värde
karaktär
sjöfartens internationella
se SOU 1970:74

därför

med

hänsyn

till

s. 133 ff, prop.
och kontrakt
s.
har ett
till luftfartyg
För nyttjanderätt
532
övervägts men av olika skäl avvisats
registreringsskydd
motsvarande
jfr
SOU 1976:70 s. 92 och 207
se prop. 1955:13 s. 91 och 287
och 293
s. 192
f med hänvisningar.

1973:42

Möller

a.a. s. 534

samt Möller,

Konkurs

SOU 1994:120

Gällande

UB innehåller
detta

inga särskilda

belastad

egendom

att sådan försäljning
och Walin
m.fl.,
Utsökningsbalken

kan att de nya reglerna
inte föranledde
några ändringar
I den juridiska

litteraturen

skydd
ett sakrättsligt
till lös
nyttjanderätt
leasing

och andra

för

avtalsformer

om ett erkännande
kan ske i rättspraxis.

s. 221, 318 och 336.
sakrättsligt
skydd för patentlicens
om
i vare sig UB eller konkurslagen.

synes flertalet författare
vara positiva
åtminstone
vissa betydelsefulla
former

egendom.

däremot
eller

försäljning
om exekutiv
av lös
Det råder delade meningar om
inte kan ske jfr Hâstad, Sakrätt

regler

med nyttjanderätt.

innebär

s. 422
Noteras

civilrätt

Särskilt

har

framhållits

till

av
finansiell

som står köpet nära. Oenighet råder
sakrättsligt
skydd kräver lagstiftning
av

I samband

med frågan om leasingavtalens
sakrättsliga
skydd har
i vad mån ett sådant skydd kan stärka värdet av panträtt i
och/eller
leasingobjekt
leasegivares
rätt enligt löpande leasingavtal.
Särskilt har analyserats vilket värde panträtten har och skulle få efter
diskuterats

beslut

rättslig
Håstad,

praxis

nedan
rättsliga

hos leasegivaren.
om exekution
och exekutionsrättslig
karaktär.
Sakrätt

se NJA

och Walin,
s. 332
1993 s. 524, jfr avsnitt

är av allmän sakI nyare litteratur
se främst
Panträtt s. 185 ff och rätts4.6.1 mot slutet och närmare

Frågorna

har det avgörande

dock inte ansetts vara leasingavtalets
sakunder
exekution
utan principen
att avkastning
som
viss egendom i första hand skall tillfalla
den eller de

verkan

faller

ut från
borgenärer
som har företrädesrätt

till betalning ur egendomen.
Den
som fått panträtt i objektet torde således ha första rätt till de leasingtill betalning efter konkursavgifter som förfaller
eller utmätningsbeslutet,
i princip
oberoende
leasingavtalet
har sakrättsligt
av om
eller
Om
skydd
objektet inte är pantsatt utan endast leasingav-

gifterna,

torde

på motsvarande

efter exekutionsbeslutet
som erhållit

utmätning

tillfalla

sätt de leasingavgifter
konkursboet

respektive

som förfaller
den borgenär

i egendomen.

I rättsfallet
NJA 1993 s. 524 utmättes i maj och september
Bzs
fastighet för en fordran som var förenad med panträtt i egendomen.
Före utmätningen
hade B upplåtit
till NH.
skogsavverkningsrätt

2 Beträffande nyttjanderätt till luftfartyg som är registrerade utomlands i en
erkännande av
stat som tillträtt 1948 års konvention rörande internationellt
rätt till luftfartyg tillämpas emellertid, enligt 11 kap. 1 § andra stycket UB,
de särskilda reglerna i lagen 1955:229
i anledning av Sveriges tillträde till
angivna konvention. Detta innebär bl.a. att en sådan nyttjanderätt skall tas
vid exekutiv försäljning
och att 12 kap. UB:s
upp i sakägarförteckning
regler om nyttjanderätts ställning vid fastighetsförsäljning
skall äga motsvarande tillämpning,
6 § andra stycket nämnda lag.
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civilrätt

Gällande

Slutredovisning
våren och hösten".
"under
skedde
Avverkning
utmättes
I mitten av november
skulle ske i oktober och december.
Avverkningen
B:s fordran på NH för bl.a. statens fordran.
var då
till
kronobetalade
NH
resulterade
i
avslutad. Denna utmätning
att
Tvisten
gällde verkan av
i december.
KFM
fogdemyndigheten
En grundförst följande.
HD framhöll
den senare utmätningen.
till
läggande tankegång är att den borgenär som har företrädesrätt
till
dess
företrädesrätt
också
har
huvudobjektet
betalning
avur
För rätten till avkastning
kastning.
av utmätt fast egendom finns
i 12 kap. UB. Enligt 8 § har en borgenär rätt
särskilda föreskrifter
till
begära att avkastning
som förfaller
att, om skäl föreligger,
förordnad
eller
KFM
skall
uppbäras
förfarandet
under
betalning
av
fördelas
skall
avkastningen
uppburna
Den sålunda
syssloman.
för fastigpå samma sätt som köpeskillingen
mellan borgenärerna
kan göras av sökanden eller
heten. Begäran om omhändertagande
till 12 kap. 8 § UB
motiven
ursprungliga
de
l
borgenär.
annan
inbeuttrycks detta så, att hyra och dylik avkastning
av fastigheten
det
yrkar
borgenären
förutsättning
under
att
grips i utmätningen,
Efter
det
fortsatte:
majoritet
HD:s
att
58.
3
1877 Nr
NJA
en
s.
sig avkastning
fastighet utmätts får ägaren tillgodogöra
av fastigförordnande
utverkar
heten så länge inte någon borgenär
om
Denna rätt för ägaren att fritt använda avkastsysslomarmaskap.
av
ningen är betingad av praktiska skäl och medför att utmätning
Vid
avkastning.
fastighetens
omfattar
inte utan vidare
fastighet
Aven om
utmätningen
av B:s fordran på NH var skogen avverkad.
utmätningstillfället
vid
förfallen
B
inte
då
fordringen
ännu
var
var
och B
berättigad till ersättning av NH. Fordringen
var "intjänad"
eller pantsatt den. Något hinder mot att utkunde då ha överlåtit
grund av sådan
därför
inte. Rätten
förelåg
mäta fordringen
påverkas inte av ett senare förordnande
utmätning
om sysslomannaskap.
Enligt
vid

min

tiden

fordringsutmätningen,

ägaren/gäldenären
nämligen

av, att skogen var avverkad
avsett att uttrycka att fastighetssig fastighetens avkastning,
då hade tillgodogjort
Detta innebar att den borgenär som erhållit utmätär frarnhållandet

bedömning
för

skogen.

ning av fastigheten
rätt enligt 12 kap.
inte någon fordran

mögenhetstillgång

sin
redan genom avverkningen
av skogen förlorat
8 § UB. Den fordran som senare utmättes var då
i UB:s mening utan en vanlig förpå avkastning
såsom lös
kunde utmätas
som hos gäldenären
Rättsfallet

saknar

i denna del därmed

betydelse

egendom

i allmänhet.

för frågor

och
om verkan av pantsättning av framtida hyresfordringar
inledande
HD:s
hyrespanthavare.
och
objektsmellan
har däremot
tankegången"
angående den "grundläggande

företrädet
uttalande

stor principiell

betydelse

i enlighet

med det ovan sagda.
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5

Redovisning

1

Inledning

delbetänkandet

I

1991:81,
internationell

Sale

Fastighetsleasing,

återfinns

5 och

i kap.

och svensk

and

lease

back

SOU

för
redogörelse
en utförlig
av leasing och sale and lease

ll

redovisning

ges därför endast en kort sammanfattning
av
nämnda rekommendationerna.
Vidare tas
vissa av de i delbetänkandet
tillkommit,
och uttalanden
som härefter
upp de rekommendationer
från the Accounting
Forum,
Advisory
nämligen
ett
ett förslag
utkast till rekområdgivande
organ inom EU, Redovisningsrådets
I det följande

back.

skrifter

Riksrevisionsverkets
Föreav leasing,
om redovisning
bas- och särföreoch allmänna råd samt Finansinspektionens

skrifter

och allmänna

mendation

5.2

Redovisning

av

Accounting

Standard

International

nr.
den internationella

som i sin helhet
IAS 17 bygger
"Substance
innebörd

skall

rekommen-

IASC:s

att vara vägledande
redovisningspraxis
på
rekommendationer

redovisas.

I IAS

och även regler

17 finns

regler

för

för slb-transaktioner

redovisning
avseende

eller finansiella
som operationella
för redovisningen.
I
vilket är av avgörande betydelse
finansiell
"Finance
leasing enligt följande;
2 definieras

klassificeras

leasingavtal,
17

hannonieringen

17

till

av
17 är den enda av IASC:s
ännu inte har införts i Sverige.

av leasing i allmänhet
fast och lös egendom.

IAS

syftar

IAS

på ett ekonomiskt
synsätt som brukar benämnas
ekonomiska
fonn".
innebär
Detta
att en transaktions
over
för hur
form är avgörande
snarare än dess civilrättsliga

transaktionen

I IAS

Committees

IAS

leasingområdet.

enligt

leasingavtal

for Leases

17 Accounting

dation
för

råd.

leasingavtalen

all the risks and rewards
a lease that transfers substantially
be
incident to ownership of an asset. Title may or may not eventually
transferred.
" All leasing som faller utanför denna definition
är operalease:

tionell

föreligger

leasing.

Definitionen

när de förmåner

innebär
och risker

att ett finansiellt
som är förenade

leasingavtal
med ägande-
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rätten
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i allt väsentligt
förs över till
en tillgång
inget krav på att äganderätten formellt

till

uppställer

leasetagaren.

Den

kommer

slutligen

kriterier
Som exempel på alternativa
när
att övergå till leasetagaren.
finansiellt
leasingavtal
avtalet normalt bör klassificeras
som ett
anges
bl.a. följande.
överför

a Leasingavtalet

har

b Leasetagaren
bli

punkt

så lågt

att köpa
i förhållande

rätt

framstår

som rimligt
att utövas.

kommer

kan utövas,

om äganderätten

oavsett

av betalningarna,
är vid avtalets början

d Nuvärdet
avtalet

till ett pris som kan
marknadsvärdet
vid den tid-

tillgången
till

del av tillgångens ekonomiska
slutligen övergår eller inte.

löper för huvudsaklig

c Leasingavtalet
livslängd,

marknadsvärde

vid

minimileaseavgifterna,
högre

eller

tidpunkt.

Med

samma
som leasetagaren är eller
leasingtiden
samt även, beträffande

de betalningar
under

leasetagaren

att det vid leasingtidens
certain"
"reas0nably
att rätten
att anta

tidigast

då köpoptionen

början

till

slut.

vid avtalstidens

förväntas

tillgången

till

äganderätten

enligt

leasing-

lika

högt som tillgångens
minimileaseavgifter
avses

kan bli

skyldig

leasetagaren,

att erlägga
varje belopp

eller, för leasesom denne eller denne närstående bolag garanterar,
restvärde
denne
eventuellt
givaren,
garanteras
av leasetagaren
som
eller annan. Äganderätten kan men behöver inte komma att överföras
har

en option enligt
minimileaseavgifterna
av de lägsta avgifter
av summan
och det belopp
giltighetstid
betalas under leasingavtalets
till

Om

leasetagaren.

betalas
Av

framgår

betecknas

b

utgörs

som

skall

som

skall

av optionen.

vid utnyttjandet

ovanstående

brukar

leasetagaren

som

att samtliga de leasingavtal
som i Sverige
skulle
omfattas
finansiella
leasingavtal
av

om den i sin helhet vore införd här.
leasing
reglerna i IAS 17 för redovisning
av finansiell
finansiella
skall det
i huvudsak
Hos leasetagaren
följande.

rekommendationen
De allmänna
innebär

redovisas

leasingavtalet

avgift

framtiden

betala

och skuld

tas objektet
ingående

vid

avtalets

och förpliktelserna
att i
som en tillgång
skall redovisas
skuld.
Som
tillgång
som en
upp till det lägsta av antingen marknadsvärdet

eller

enligt
av betalningarna
kostnader
mellan finansiella

nuvärdet

leasing-

och en
skall fördelas
finansiella
kostnaden
utestående
Den
den
hyresskulden.
av
är
skall periodiseras över avtalstiden så att räntesatsen för restskulden
avtalet.

Hyrorna

reduktion

konstant

över leasingperioden.

på tillgången

och

Leasetagaren

avskrivningsprinciperna

skall göra avskrivningar
skall

motsvara

vad

som

Redovisning
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vid

tillämpas

avskrivning

det finansiella
till

i huvudsak

ett belopp

som
minimileaseavgifterna
tillfaller

Hos
av ägda tillgångar.
redovisas som fordran

leasingavtalet

efter

finansiella

Leasegivarens

summan av nuvärdet
av
restvärde
garanterat
som
intäkter.
intjänade finansiella

för

avdrag

intäkt

skall fördelas

över leasingtiden

periodisk
anskaffningskostnaden
ränta, baserad
en konstant
i leasingavtalet,
erhålls.
nettoinvesteringen
objektet eller
slb-transaktioner

För

erkänns.

princip

så att
för

gäller

i
att försäljningen
som utgångspunkt
blir sedan om leasingavtalet
betraktas
För slb-transleasingavtal.
ett operationellt
finansiella
leasingavtal
gäller att eventuell

Det avgörande

eller
som ett finansiellt
aktioner
som innefattar
vinst vid försäljningen

inte

resultaträkning,

säljarens

skall

i balansräkningen

motsvarar
eventuellt

och

leasegivaren,

leasegivaren

omedelbart

skall tas upp som intäkt i
17 p. 54. Vinsten skall i stället periodide allmänna
I övrigt
följer redovisningen

IAS

seras över leasingtiden.
regler för redovisning
av finansiell
redovisar

säljaren
och

en tillgång
den framtida

redovisar

skuld,

gifter
framtida

som
betalningar.

EG:s

5.3

medan

leasing som ovan nämnts, dvs. att
i sin balansräkning,
gör avskrivningar

skyldigheten

köparen

som

att betala minimileaseavfordran
redovisar
värdet av

redovisningsregler

eller förslag till direktiv
inga utfärdade direktiv
som
eller
slb-transaktioner.
Som
allmän
leasing
princip,
en
avser
årsminiminivå
för medlemsländernas
regler för aktiebolags

Inom

EU finns

särskilt

en
redovisning

för koncernredovisning,
gäller dock att redovisand
fair
view
of
liabilities,
financial
"a
assets,
true
ge
and profit or loss" EG:s
fjärde och sjunde bolagsrättsliga
och

skall

ningen

position

se främst fjärde
det substantiella

direktiv,

tillämpar

direktivets

det mer formella
"rättvisande
bild"

tillämpar

synsättet

2 p. 3.
enligt IASC

synsättet

har

Art.

antagit

Både länder
och

länder

direktiven,

som
som
varför

att tolkas på
redovisningsskyldig
sätt.
antas att en
normalt skall kunna utgå från att hans redovisning,
om den har upplag och med iakttagande
rättats med tillämpning
av
av gällande
i redovisningsrekommendationer
och andra uttalanden
tillämpliga

begreppet

från

frågor

334 f., jfr
skillnad

land

kan komma

som internationella,
organ, såväl nationella
och s.
bild, se SOU 1994: 17 s 283
på rättvisande
1991:81, s. 310 ff.

auktoritativa

kravet

uppfyller
Mot

i varje

Det kan emellertid

olika

SOU

av att det bland medlemsländerna
i grundläggande
synsätt på redovisningen

bakgrund

finns

ovanstående

har the Accounting
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utarbetat
till
ett rådgivande
ett förslag
organ,
definitioner
viss
grundläggande
begrepp
samt en
av
gemensamma
nivå på leasetagarens uppgiftsskyldighet,
t.ex. genom noter i balansForum,

Advisory

räkningen,

i det fall

Härigenom

vill

tion

kan

som
som leasetagare,

redovisar

denne

enligt

det formella

man uppnå bl.a. en jämförbar
återspegla leasingtransaktionen

synsättet.

och likvärdig
hos såväl

informa-

leasegivare

Klassiñceringen
oavsett dennes redovisningssätt.
av
eller operationella
leasingavtalen
överensstämmer
som finansiella
med den i IAS. Även i övrigt används de definitioner
av grundläggande
misk

begrepp

livslängd

föreslås att han skall lämna uppgifter
om
honom
som skall erläggas av eller kan avfordras
och
anskaffningsvärde
löptid, leasingobjektets
leasingavtalets

leasingavtalet

kapitaliserar
bl.a.
under

de betalningar

som skulle gjorts om avtalet kapitaliserats.
framgår att det rådgivande
organet hade sett det som
kunnat redovisa
leasingavtal
samtliga medlemsländer

den avskrivning
Av

marknadsvärde,
ekonosom minimileaseavgifter,
inte
återfinns
i
IAS.
När
leasetagaren
m.m.
som

förslaget

en fördel om
enligt samma

princip,

och

IAS

17. Detta

jfr

kapitaliseras,
ovan nämnd
Inte heller

skillnad

i medlemsländernas

koncernivå

kunna

föreslås.

knyts

beskattningen

sätt att finansiella
ansågs dock inte möjligt

bedömdes
till

även

har överlärrmats

till

av

av leasingavtal.
redovisningsmetod

redovisning

Vidare

koncernredovisningen.

satte vissa representanter
om innebörden
av
för koncern respektive
borde få olika innebörd

slaget

grund

en gemensam
var bl.a. att i vissa medlemsländer

härtill

Bakgrunden

leasingavtal

då på

Contact

Committee,

ifråga-

fair

"true

and

juridisk

person.
företrädare

med

view"
Förför

medlemsländerna.

5.4

Redovisning

Ett företags
stämmer

av

i Sverige

leasingavtal
skall

bokföringsskyldighet

med god redovisningssed,

på sätt som överens1976:125,

fullgöras

2 § bokföringslagen

förekommande
avses enligt förarbetena
en faktiskt
hos en kvalitativt
krets av bokföringsskyldiga
representativ
1975: 104 s. 148. För en beskrivning
prop.
av god redovisningssed
i ett antal redovisningsfrågor
spelar rekomoch som vägledning
BFL.

Härmed

praxis

mendationer

och

uttalanden

från

BFN,

och Föreningen

Auktoriserade

Efter

Redovisningsrådets

tillkomst

den

statliga

bokföringsnämnden,

Revisorer,
den l juli

FAR,

en stor roll.
1989 har FAR upphört

Redovisningsrådet
med att utfärda nya rekommendationer.
svarar nu
för
för
s.k.
och
det
ankommer
normgivningen
publika
företag
ensamt
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Redovisning

att uttala

Redovisningsrådet

sig om innehållet

i god redovisnings-

sed.
redovisas

Leasingavtal

i Sverige

i operatioutan någon uppdelning
Avtalen behandlas av parterna med
undantag som nyttjanderättsavtal,
hyra. Leasegivaren
tar alltså upp
i sin balansräkning
och leasetagaren redovisar
tillgången
inte betalnella och finansiella

för

ningsskyldigheten
med köpoption

leasingavtal.

hyran

sker i huvudsak

som skuld. Redovisningen
av slb-avtal
på sätt att överlåtelsen
redovisas som

hos säljaren/leasetagaren
en vanlig försäljning
intäktsredovisas
i sin helhet i resultaträkningen.
i säljarens

längre

balansräkning

och försäljningspriset

Tillgången

tas inte
skyldigheten

och den framtida

upp
att betala hyra tas inte upp som en skuld.
FAR har uttalat sig om god redovisningssed
beträffande
leasing,
rekommendation
FAR:s
nr. 7 Redovisning
av avtal om förhyrning
och uthyrning

av anläggningstillgångar

leasing

m.m.

upplaga

nov.

1990.
Av rekommendationen
innebär

hyresavtal

med äganderätt

räkningens
skall

skyldighet

överta

företaget skall, när
att det förhyrande
att efter viss tid och på avtalade villkor

förhyrt

objekt,

anläggningstillgångar.

redovisas

bland

särskilt

objektet

följer

med

skulderna.
sitt

Under

bokförda

detta fall

en avbetalningsfordran
inte innebär
hyresavtalet

När
efter

viss

införa

tid

förhyrt

överta

tillgångs-

redovisa

objektet

Kvarstående
Ställda

värde.

bland

balans-

betalningsskyldighet
panter m.m. upptas
uthyrarens
del har i

För

uppkommit.

skyldighet

och skuldposter

men kanske rättighet

saknas

objekt,

emellertid

i balansräkningen.

andra än sådana
av använda anläggningar,
normalt att brukaren
inte äger, disponeras

anledning

Om väsentlig

att
att
del

fastigheter

som det är
gund av hyresavtal bör
förhållandet
eller i not till balansräkanges i förvaltningsberättelsen
bör då lämnas om ett ungefärligt
ningen. Uppgift
anskaffningsvärde
härför,
fördelade
de är under
hyresbetalningar
samt återstående
vilka de förfaller
till betalning.
Om ett hyresavtal
innebär en lägre avskrivningstakt
än vad som är
skall
bristande
skuldföras
för
försvarligt
belopp
att återföras
mot
slut. Om avskrivningstakten
hyrestidens
är snabbare skall, om be-

loppet

är väsentligt,

upplysningar

lämnas

om

resultat-

och balans-

effekter

av detta.
Beträffande
det uthyrande
under

hyrning

längre

sammanlagd

uthyrningsverksamheten
övrigt,

bör uthyrda

I FAR:s

operationella

företaget

anges att objekt, avsett för uttid, är anläggningstillgâng.
Om

är betydande

tillgångar

rekommendation

leasingavtal.

redovisas
sker

ingen

i förhållande

till

rörelsen

i

för sig i balansräkningen.

uppdelning

Om ett hyresavtal

genom

i finansiella

och

de däri ingående
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skall emelleri sak är att jämställa med ett avbetalningsköp,
skiljer
ske i enlighet härmed. I rekommendationen

villkoren

tid redovisningen

för leaseinnebär en skyldighet
där
leasetagaren,
t.ex. genom köptagaren att överta
option har rätt, men inte skyldighet,
att köpa objektet och avtal där
varken har rätt eller skyldighet
leasetagaren
att köpa. Det första
de
övriga
skall redovisas
köp,
alternativet
som hyra. Rekomsom
där avtalet

leasingavtal

då

man

objektet,

avtal

synsätt. Med skyldighet
på ett fonnellt
att fördirekt
är att
värva torde avses endast avtal som även civilrättsligt
kan således
Enligt rekommendationen
jämställa med avbetalningsköp.
mendationen

bygger

med undantag för avtal där det
leasingavtal,
alla finansiella
redovisas som hyra.
inte
leasegivaren
är
ägare,
uppenbart
är
att
rekommendation
i
FAR:s
När det gäller sale and lease back sägs
i princip

kräver
hos säljaren
ett
normala
försäljningar
från
det
vid
avviker
av
som
Dessa fall och deras redovisning
är angivna i
anläggningstillgångar.
sale

vissa

att

and

leaseback-transaktioner

redovisningssätt,

I förslaget sägs
ett avsnitt som utgör ett förslag till rekommendation.
kan hos det säljande
bl.a. att vissa sale and leaseback-transaktioner

försäljningar
av anläggningssom vanliga
transaktionens
verkliga
bild
felaktig
detta
utan att
av
ger en
skall följande gälla:
För sådana transaktioner

innebörd.
Om
och

försäljningspriset
framtida

den

hyra

redovisas

inte

företaget

tillgångar

skall

den
till

2. Om hyresavtalet
samheten

skall

pris
normal

överstiger

följaktligen

hyreskostnaden

marksom överstiger
Skulden
i balansräkningen.

av försäljningssumman

pris reserveras som skuld
resultatet periodiserad
över den avtalade

nadsmässigt
återföres

del

marknadsmässigt

överstiga

bedöms

inte bedöms

de framtida

bli

hyrorna

till

nytta

upptagas

tiden.

i den fortsatta
som

skuld

verk-

i balans-

räkningen.
Om
till

avtalet

säljaren

automatiskt
återgår
att tillgången
utgång eller att säljaren har skyldighet
kan
avtalade villkor
överta tillgången

är så konstruerat

vid hyrestidens

att vid hyrestidens
någon överlåtelse

utgång

anses ha ägt rum. I dessa fall saknas anledning
ägarens balansräkning.
att föra bort tillgången ur den ursprunglige
och
Det uppburna beloppet redovisas hos denne som en låneskuld,
värde upptas i sin helhet bland ställda panter.
bokförda
tillgångens
Vid

sale and leseback-avtal

värde och återstående
Det
och

säljande
när

företaget

skall

uppgifter

hyresbetalningar
skall

bokföringsmässig

redogöra
vinst

liksom

om tillgångarnas
för vanliga lease-avtal.

länmas

för använd

på överlåtelsen

redovisningsmetod
redovisas,

är

det
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lämpligt att i not till resultatposten
klargöra att det är fråga om vinst
vid försäljning
av tillgångar
som återleasas.
Förekomsten
nämns inte i rekommendationen
av en återköpsrätt
därför

och torde

inte påverka den redovisningsmässiga
bedömningen
Även
om förekomsten
av en sådan rätt vid en civil-

av överlåtelsen.
rättslig bedömning

skulle leda till att transaktionen
bör bedömas som
säkerhetsöverlåtelse,
i
överlåtelsens
form,
torde således
belåning
en
transaktionen
kunna redovisas som en vanlig försäljning.
RR, har i juni detta år antagit ett utkast till
Redovisningsrådet,
rekommendation
Ett
om redovisning
av leasingavtal,
se bilaga
definieras

leasingavtal

villkor

avtalade

på
som ett avtal enligt vilket en leasegivare
avtalad
period
leasetagare
rätt att
en
ger en
i utbyte mot leasingavgift.
Avtal som betecknats

under

använda

en tillgång
eller leasingavtal men med villkor
hyressom
som
med avbetalningsköp
skall även i
är att jämställa
handlas som avtal om köp och är således inte
Utkastet
innebär
rekommendationen
p. 3.
att

gör att de rättsligt
beredovisningen

leasingavtal

enligt

leasingavtal

skall

se avsnitt 5.2 om redovisning
skillnad
IAS
17.
En
enligt
leasingavtal
mot IAS 17 är dock att det
av
blir tillåtet att använda olika
enligt RR:s utkast till rekommendation
redovisas

enligt

internationell

praxis,

hos koncern
och enskild
I
juridisk
person.
i juridisk
tillämpning
sägs att en fullständig
person av reglerleasingavtal
är inte alltid praktiskt
av finansiella
na om redovisning
eftersom särskilda regler för beskattning på basis av en
genomförbar
Finansiella
leasingsaknas eller är ofullständiga.
sådan redovisning

redovisningsprinciper

utkastet

avtal

kan
för

gäller

i juridisk

operationella
i koncern

principer
länder

därför

av samma
enligt EG:s

villkor

Klassificieringen

enligt de regler som
person redovisas
En redovisning
enligt olika
leasingavtal.

och juridisk

även i andra
person förekommer
skäl och accepteras även under vissa
p. 33.
sjunde bolagsdirektiv

eller

liknande

eller finansisom operationella
av leasingavtalen
och reglerna för redovisning
av resp. leasingavtal
nämnts, i allt väsentligt
anpassats till IAS 17. Syftet

ella

leasingavtal

har,

som ovan
rekommendationen

är att skapa en svensk redovisningspraxis
användare en så god information
som möjligt
som ger redovisningens
och som är i enlighet med internationell
praxis. I redogörelsen
om
till rekommendationen
bakgrunden
se appendix i bilaga 4 sägs bl.a.
med

följande:
En

och

redovisning

komplicerad
att för

av leasingavtal
svenska civilrätten

utifrån

en så
enligt

leder
som den
Företagen
en alltför slumpartad redovisning.
komredovisningsändamål
ta ställning till juridiskt

reglering

Redovisningsrådet
tvingas

klassificering

till
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eller
aktualiseras
i andra
aldrig
som sällan
och för vilka vägledande
regler och praxis i stor

frågor

plicerade

sammanhang
utsträckning

saknas.

civilrättsliga

regleringens

vid

De

ändamål

för den
som varit avgörande
t.ex.
skydd för svagare part
eller ingen relevans i redovisnings-

utformning

har liten

avbetalningsköp

i att klassificera
avtalen enligt deras
också av att många avtal berör
understryks
utanför det egna landet, varför avtalen kan komma att prövas
utländsk
rätt med annan innebörd
än den egna. Mot denna
Det olämpliga

sammanhang.

innebörd

civilrättsliga
parter
enligt

behövs

bakgrund

redovisningsändamål,

för

vara avgörande
årsredovisningar.
för

Värdet

för
klassificering
en självständig
av leasingavtal
som är grundad på de överväganden
som bör
i företagens

avtal

av den information
som
är i hög grad beroende av att gjorda

händelser

mersiella

innebörd

delsens

ekonomiska

lämnas

konsekvenser

substans

viktigare

än dess juridiska

internationellt

synsätt

Substance over

för utformningen

av internationella
Framework
p. 35.

form.

form

i

är

i en

transaktioner

utifrån den ekonomiska
rapporteras
de har för företaget. Transaktionens

sarmnanhang

IASC:s

sådana

av

användarna

årsredovisning
och andra

redovisningen

och komeller

hän-

redovisnings-

Detta är ett etablerat
som ligger till grund

redovisningsrekommendationer

innebörden
för
av vad som är den ekonomiska
transaktion
eller
händelse-är
ibland
komplicerad.
av en
i vilka
ekonomiska
problemområde
är sådana transaktioner

Bedömningen
företaget
Ett

med ägandet av en
som normalt är förknippade
Detta är vanligt vid finansiella
tillgång delats upp mellan parterna.
där den legala äganderätten till tillgången
finns
leasingtransaktioner
och förmåner

risker

hos någon
för

svarar
Substance

annan än den som har de ekonomiska
de ekonomiska
riskerna
med innehavet.

fördelarna

och

Principen

om
i vissa fall
over form innebär att man då i redovisningen
skall bortse från vem som i formell
mening är legal ägare till en
tillgång.
En nyckelfråga

vid bedömningen

av vad som är den ekonomiska
och
tillgångar
är hur man definierar

innebörden
skulder

av ett leasingavtal
i redovisningssammanhang.

behandlad

i det svenska

kan

användas

dock

väsentligt
Enligt

IASC

ge framtida
kriteriet
för

IASC:s

är tillärnpbart

en skuld

Till

Framework

även på svenska

är det huvudsakliga
ekonomiska

Denna

regelverket.

fördelar

kriteriet
till

är att den innebär

fråga

ledning
punkt

är inte

explicit

för bedömningen
53-64

som

i allt

förhållanden.

för en tillgång att den skall
Det huvudsakliga
företaget.
en förpliktelse

att prestera
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som förväntas leda till ett framtida utflöde av resurser från företaget.
vid bedömningen
eller
Avgörande
av om det föreligger
en tillgång
i vilka parterna separerat äganderätten
skuld vid leasingtransaktioner,
och skyldigheter

med
som normalt är förknippade
"substance
form"
tillämpningen
äganderätten,
att
av
over
risker och förmåner
avgöra om de ekonomiska
som normalt tillfaller
från de rättigheter

blir

i allt

ägandet

mendationen

vid

utvecklat

Riksrevisionsverket,
affärsverkens
och

den ena eller andra parten. I rekomolika omständigheter
som har be-

hur

för denna fråga skall bedömas.

tydelse

av de förändringar
vidare
ge dispens

och allmänna

leasing.

och allmänna
Genom

råd för

1992-06-05,

delårsrapporter

föreskrifter

finansiell

dnr 30-93-1069

1993 RRV

och

utfärdat

vad gäller

30

har i Föreskrifter

RRV,

årsredovisningar

dnr 23-90-0914

RRV

tillhör

väsentligt
finns

beslut

råd i 27, 28
den 23 juni

har RRV

emellertid,
bl.a. mot bakgrund
verksarnhetsforiner
beslutat att tills
pågår,
av
som
från nämnda föreskrifter
och allmänna
råd. Ett

1994. Trots dissommaren
pensen kan det vara av intresse att här återge föreskrifterna.
till att harmonisera
redovisningen
Allmänt
sett syftar föreskrifterna
i Sverige
mellan affärsverken.
De knyter an till god redovisningssed

ställningstagande

slutligt

eller

väntas

under

senare är fallet i fråga
ställning för aktivering
av

redovisningsregler.

internationella

Det

tagit
om leasing där RRV i föreskrifterna
rekommendation.
finansiell
leasing, jfr tidigare avsnitt om IASC:s
härtill är att det enligt RRV finns ett behov av att få en
Anledningen
finansierade
i redovisningen
på
enhetlig behandling
av investeringar
i affärsverksgruppen
betydelsefullt
sätt. Detta anses särskilt
flera av affärsverken
Motsvarande
är anläggningsintensiva.

olika

eftersom

införs

redovisning

för

övrigt

även

för

övriga

RRV

myndigheter.

leasing står i god överensnämner också att aktivering
av finansiell
stämmelse
med vad regeringen anfört om leasing i staten i 1992 års
Bil.
budgetproposition,
se prop. 1991/92:100,
s. 52.
i 27, 28 och 30
följer bl.a. att maskiner,
Av föreskrifterna
och byggnad

inventarier

visas

planenliga

för

avdrag
Värdet

skall

värderad
nuvärdet
utgöras

den hyrda
till

tillgångar
finansiell

tillgången

marknadsvärdet.

sammanfaller

gången.

På den hyrda

med

finansiell
leasing

med

anskaffningskostnad

nedskrivningar.

lease

skall,

redo-

skall

då hyresavtal

har

tas upp som tillgång hos leasingkunden,
Som skuld till leasingföretaget
upptas

av hyresbetalningarna.
av den räntesats som

ningarna

till

och eventuella

avskrivningar

av långstidsförhyrda
på särskild rad. Vid

slutits,

värderas

Diskonteringsfaktorn

skall

därvid

att nuvärdet
av hyresbetalmarknadsvärdet
på den leasade till-

tillgången

medför

görs

därefter

avskrivningar

enligt
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Skulden

minskas

med den del av hyresbetalningen

löpande

Beträffande

egendom

att om fast
anges i föreskrifterna
skall vinsten normalt fördelas
âterförhyrts

sale and lease back

sålts och därefter

Har bolaget tecknat ett optionsavtal
fast
redovisas
till återköp av
egendom skall transaktionen
lämnas.
Därvid skall information
om transaktionen
över hyresperioden.

inspektionens

kreditinstituts
29.

Av

årsredovisning

föreskrifterna

anläggningstillgång
ningsvärde

som ger rätt
som ett lån.

tillsyn gäller
som står under Finansinspektionens
bas- och särföreskrifter
allmänna
råd om
samt

För de leasegivare
även

som

ränta.

utgör

och delårsrapportering

framgår

FFFS

1993:27-

bl.a.

att leasingobjekt
som utgör
till planmässigt restvärde
anskaffför planenlig
med avdrag även
avskrivning
-

skall värderas

med avdrag

grund av leasetagares bristande
extra avskrivning
som gjorts
Sådan extra avskrivning
skall redovisas
betalningsförmåga.
som
konstaterad
eller befarad kreditförlust.
Förskott
till leverantörer
för
för

skall

leasingobjekt
förskottsbeloppet
efter
om
plan.

avdrag

för avskrivningar

leasingavtal

utrangeringsresultatet

enligt

bruttobelopp

leasingintäkternas
När

med angivande
som leasingobjekt,
av
skall redovisas
Leasingintäkter
netto, dvs.

redovisas
i not.

skall nettot av försäljningseller
upphör
avseende de avyttrade leasingobjekten
redovisas

Skattemässigt
som rörelseintäkt.
därvid inte tas fram.
Som nämns i följande kapitel,
leasetagaren

normalt

över hyrestiden

BFN

plan. I not skall lärrmas uppgift
respektive
avskrivningar
enligt

tillåtna
avsnitt

bör periodisera

överavskrivningar
6.3.2,

har BFN

leasingavgifterna

U 87:6 och 87:7.

skall
uttalat

proportionellt

att
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6

Beskattning

l

Inledning

Den svenska

innehåller

skattelagstiftningen

inte några specifika

regler

De skattemässiga
av lös egendom.
konsekvenserna
grundval
avgörs
av de geneav ett leasingavtal
och allmänna
skatterättsliga
Regelprinciper.
rella skattereglerna
med

avseende

leasingavtalen

behandlas

mässigt
Härvid

leasing

just

görs

skillnad

ingen

skattemässigt

hyresavtal.
som
leasing och finansiell

på operationell

för parterna är vilken av dem som
kommer
skattemässigt
att betraktas som ägare till leasingobjektet.
läggs i
frågan
Vid bedömning
av äganderätten
om överföring
av

betydelse

avgörande

leasing.

Av

Sverige

traditionsmässigt

fören bedömning
av det civilrättsliga
till grund även för den skattemässiga

mellan

hållandet

parterna
mellan skatterätten
Det finns även en stark koppling
Vidare kan ett avtal som
redovisningen.
och den bokföringsmässiga
betecknats som leasing- eller hyresavtal ibland vara ett köp. Avtalets

bedömningen.

formella

som andra

6.2

är inte avgörande

beteckning
tvingande

rättsområden,

Avgränsningen

utan, såväl inom skatterätten
avtalets reella innehåll.

mellan

köp och hyra

ingen regel som klart definierar
vem av
hyra som skall anses som ägare till ett
avtalsparterna
har, som ovan nämnts, i
objekt. Den skattemässiga gränsdragningen
och på den bokföringsmässiga
regel byggt på den civilrättsliga
och skatterättslig
praxis. Frågan om vem som skall
redovisningen
I skatteförfattningarna
vid

finns

köp eller

leasade inventarier
anses som ägare till t.ex.
bl.a. vad gäller frågan om vem
skattemässigt,
värdeminskningsavdrag
på dessa.

Jag har

gällande

i avsnitt

civilrättsliga

4.2

redogjort

förutsättningar

för

min

har

stor betydelse
som skall ha rätt till

uppfattning

och redovisat

vilka

beträffande
avtal

som
bör anses utgöra hyresavtal och vilka som bör betecknas
Det bör härvid inte undanhållas
att
som köp och grunderna härför.
min
bedömning
enligt
vissa av de leasingavtal,
förmodligen
av
som
Vägdeklareras
rättsläget
utgör köp, av parterna
som hyresavtal.

civilrättsligt

204

Beskattning

SOU 1994: 120

och för övrigt

skattepraxis,

ledande

nästan helt och uttalandena

även civilrättslig

i doktrinen

praxis,

är få och allmänt

saknas

hållna.

Praxis

6.2.1
Från

kan nämnas

praxis

RÅ

1987 ref.

166 i vilket

prövades

frågan

i stället var att
om ett avtal om leasing av en täckdikningsanläggning
hyrde en täckdikEn lantbrukare
betrakta som köp, avbetalningsköp.
på fem år och hade därefter rätt att köpa anläggningsanläggning
Vid
anskaffningskostnaden.
ningen för 5 procent av den ursprungliga

på egen bekostnad återställa
Det bör nämnas att en täckdikningsleasingbolaget.
och att uthyraren efter installatiofastighetstillbehör
skulle

upphörande

avtalets

till

anläggningen

anläggning

utgör

lantbrukaren

skydd. Han mister även sin rätt mot
nen inte har något sakrättsligt
anspråk, om syftet är
själv, dvs. sitt obligationsråttsliga
hyrestagaren
skall bli ägare till anläggningen
se 2 kap. 1 § och
att hyrestagaren

ansåg att det av avtalet och anlägg5 § 2 st. JB. Regeringsrätten
egentligen
åsyftat vid
karaktär
framgick
att vad parterna
till
hyrestagaren.
överlåta
Regeegendomen
avtalstillfället
var att
ningens

bl.a.

yttrade

ringsrätten

sitt

förlorade

bolaget

följande.

sakrättsliga

Den

omständigheten

anspråk

på anläggningen

borde

emellertid

avtalet

behandlades

som hyra.
få
åter
egendomen
att
i beskattningsavseende
betrak-

hänseende
inte i sig att avtalet i skatterättsligt
det
anspråket
obligationsrättsliga
Om även

gick förlorat,

att leasinghindrade

Av betydelse var då om parterna åsyftat att
tas som ett kreditköp.
Avtalet,
avfattat som
skulle bli ägare till anläggningen.
lantbrukaren
ingen
leasingavtal,
ett sedvanligt finansiellt
gav enligt Regeringsrätten

egentlig

ledning.

ningens

karaktär

vikt måste däremot fästas vid anläggAvgörande
hade förenats
Anläggningen
fastighetstillbehör.
av

på sådant sätt att den kunde skiljas från denna endast till
därefter
till anläggningens
som stod i klart missförhållande

med marken
kostnader

farm att något realistiskt
alternativ
värde. Regeringsrätten
inte
fastighet
ligga kvar på lantbrukarens
att låta anläggningen
Det kunde
förelåg, oavsett hur avtalet mellan parterna var utformat.
därför inte antas annat än att parterna redan från början syftat till att
återstående

till

lantbrukaren

som
enligt

bli ägare till

skulle

Lantbrukaren
kunde

fick

anläggningen.

som ägare kostnadsföra
genom
som köpeskilling

anses
avskrivningsreglerna

den del av erlagd hyra
värdeminskningsavdrag

Resterande
del av
utestående
Det
köpeskilling.
på
behandlades
hyresavgiften
som ränta
för anavdrag för sina utgifter
uthyrande bolaget fick omedelbart
för
såsom
kostnader
förvärv
skaffande
anläggningen
av
en
omeav
delbart

vidaresåld

för

markanläggning.

omsättningstillgång.

Sammanfattningsvis

kan sägas
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att i detta

avgörande
mycket

hade hyrestagaren

till ett värde
en köpoption
med marknadsvärdet
efter fem år och

lågt jämfört

som var
något alternativ

till att låta anläggningen
vara kvar fanns i realiteten
måste framstå såväl
ett återställande
av anläggningen
ekonomiskt
helt
orealistiskt.
Vid
sin bedömning
som
av
avsikt,
avtalets
innebörd,
fäste Regeringsrätten
verkliga

eftersom

inte

praktiskt
parternas

vikt

avgörande
kontraktets

dessa omständigheter

och bortsåg från standardÄven
om återlämnande
osv.
om
reella innebörd
har Regeringsrätten

föreskrifter

sett till avtalets
hand byggt sitt avgörande

Regeringsrätten
dock

vid

formella

i första

den obligationsrättsliga

ogiltigheten

Domen kan knappast ses som ett
av återtaganderätten.
till obligationsrätten
på en i förhållande
skattesjälvständig
mässig genomsyn av transaktionen.
RÄ 1987 ref.
brukar anges som exempel
Ytterligare
ett rättsfall,
mellan hyra och köp. I detta förhandsbesked
på gränsdragningen

exempel

förutsattes

vara ägare till en uthyrd
i byggnad
hos leasetagaren
och

leasegivaren

installerats

som
byggnadstillbehör.

leasegivarens
installation

Klimatanläggningen

och utgifterna

näringsverksamhet
skulle

motiverade

sitt beslut

blivit

därigenom

inventarium

vara
för anskaffning

inte dras av på en gång utan genom
Riksskatteverkets
på utrustningen.

minskningsavdrag
rättsärenden

ansågs

klimatanläggning

med att utrustningen

årliga

och
värde-

nämnd

enligt

i

för

ansök-

hyras ut till leasetagaren/fastighetsägaren
och nämnden
förutsatte
i leasingavtalen
att villkoren
var sådana att det verkligen
och inte om försäljning.
Nämnden
fann att
var fråga om uthyrning
för inventarier
avskrivningsrätt
förelåg för leasingbolaget
oavsett om

ningen

skulle

eller
var att betrakta som byggnadstillbehör
2 kap. 2 § och 5 § 2 st. JB. Bolaget förlorade
sitt sakrättsliga

tillgångarna
jfr

civilrättsligt

att göra gällande anspråk mot leasetagamen hade möjlighet
åter. Detta förhållande
måste
ren/fastighetsägaren
att få egendomen
enligt närrmden tillmätas avgörande betydelse för beskattningsfrågan.

skydd

ändrade

Regeringsrätten
inte

i fråga.

inte riksskatteverkets

obligationsrättsliga

Leasegivarens

Tillförandet

av den
skattemässigt

egendomens

karaktär

inventarium

hos leasegivaren.

föll

inom

genom
rättsligt
fall

kategorin

tillförandet
hänseende

tillmättes

språk på att
bestämmelser
verkliga

avsikt.

alltså

lösa

följde

och den ansågs fortfarande

Detta

frågan

egendomen

till
denna

sattes här
förändrade
inte

egendomen

egendomen

utgöra

gällde

byggnadstillbehör
övergick

förhandsbesked.

anspråk

att utgöra
egendom.

oavsett om egendomen
och därmed
civilrättsligt
fast egendom

och i sak-

I likhet

föregående

med

obligationsrättsliga
om leasegivarens
anåter avgörande betydelse. Standardavtalets

med parternas
ansågs överensstämma
om återlämnande
Skillnaden
fall
främst
föregående
mot
synes
vara, att
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kan skiljas från byggnaden.
Det
rent praktiskt
en klimatanläggning
uppenbart
anläggningen
kan alltså inte betraktas
närmast
att
som
slut.
kommer
ägo vid leasingperiodens
att övergå i hyrestagarens
RÅ
1967 Fi 41 där ett som arrendekontrakt
Slutligen kan nämnas
hade rätt och skyldighet
betecknat avtal enligt vilket arrendatorn
att

köpa egendomen bedömdes som köp. G sålde en garn- och trikåaffär
avseende de i
de ett arrendekontrakt
till Ö. Samma dag träffade
Ö
berättirörelsen ingående inventarierna.
var enligt avtalsvillkoren
att, om endera parten sa upp avtalet, efter viss tid
till ett visst värde beräknat efter en årlig värde%.
hade Ö inte fri förfoganderätt
10
Under avtalstiden
minskning
om
till
sin verkliga
innebörd
bedömdes
Avtalet
utöver inventarierna.

gad och förpliktad
överta

inventarierna

göra en försäljning

av inventarierna.

Doktrin

6.2.2

samt RSV

s. 648
267
f.,
Nyström,
s.
beträffande
38
ff
s.

hyra

och köp är vanligen

Grosskopf,

SN

Inkomstskatt,
mellan

1988,

i huvudsak

dömningsgrunder
är av mindre
Vid
s. 267.

intresse.

skall

hållna

Avtalets

är avtalets

av hyrestagaren
1953 4:5.

förvärvas
även RN

s. 77, jfr
Vidare anförs

allmänt

gränsdragningen

och anger som beformella
beteckning
innebörd,

reella

Lodin

är man således inte bunav transaktionen
bedöma
har
parternas avsikt, dvs.
utan
att
till
ingående har avsett att äganderätten

bedömningen

Tegin

1975,

den skattemässiga

följande.

Avgörande

den av avtalets ordalydelse
om de redan vid avtalets

egendomen

s. 281 ff,
Rabe s. 470 f., Lodin,
Grosskopf,
SVJT 1980, s. 248 ff, Tegin s. 77
SN

Hagstedt,

se bl.a.

i doktrinen,

Uttalandena

Nyström

s. 249

f.,

och ett avbetalleasingavtal
att genom ett finansiellt
och
faktiska resulningsköp uppnås regelmässigt samma ekonomiska
med
tat. Leasingen erbjuder en finansieringsform
som är jämförbar
med egendomen som säkerhet och det är vanligt att den
kreditgivning

hyrda

egendomen

tillfaller

leasetagaren

vid

hyrestidens

utgång.

För

betrakta leasingavtalet
att skatterättsligt
som ett köp redan från avtalsha varit att
avsikt redan från början
dagen måste dock parternas
utgång,
vid hyrestidens
skall övergå på leasetagaren
äganderätten
bl.a.

Nyström

uttryck

s. 252 f.. Denna avsikt behöver
i avtalet. Även
någon föreskrift

genom
underförstått
ständigheterna

inte ha kommit
fall

till

där det av omskall övergå till

att äganderätten
Grosskopf
avbetalningsköp,
s. 648.
som
framhålls
följande.
avsikt
När det gäller att bedöma parternas
för leasetagaren anses i normalfallet
med förköpsrätt
Leasingavtal
inte medföra att avtalet bedöms som något annat än hyra. Även avtal

leasetagaren

kan bedömas

framgår
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vilka

innehåller
godtas
en köprätt för leasetagaren bör skatterättsligt
så
de
inte
innehåller
hyra,
länge
avtalet
gör
moment
att
som
som
framstår
har rått att köpa om han vill, men
som köp. Leasetagaren
ingen av parterna
till stånd vid
vet i förväg om ett köp kommer

avtalets

Det blir då inte fråga om köp förrän leasetagaren gör
sin
rätt
att köpa. Flera skäl kan tala för att en köprätt inte
av
modernare
utnyttjas,
eller att egenutrustning
t.ex. att det kommit
domen endast har kort livslängd
kvar, Hagstedt
s. 287 ff, RSV s.

utgång.

bruk

39.

exempel

Som

till

köprätt
årliga

köp

på sådana
nämns

med
moment
som kan göra hyresavtal
främst att leasingperioden
är kort och den

avgiften

hög eller att köpeskillingen
i förväg bestämts till ett
det beräknade marknadsvärdet
som klart understiger
egendomen vid hyrestidens
utgång, Hagstedt
s. 290 f., RSV s. 39,
Rabe s. 470 f..
måste då leasetagaren utI praktiken
Grosskopf,
sin köprätt
nyttja
för
Köprätten
om han vill handla ekonomiskt.
visst belopp

behöver
inte vara uttrycklig
i avtalet.
Vanligen
är också att leasetagaren förbinder
sig att anvisa en
re som är villig att köpa egendomen till det angivna värdet. Om
är lågt drivs även här leasetagaren i praktiken
att anvisa sig

leasetagaren

kommande

Vissa

avtal

skall

gälla

kan överta

Har leasetagaren
dåvarande

själv.

utan någon reglering
av vad som
slut, men det är underförstått
att
egendomen för det överenskomna
restvärdet.

efter hyresperiodens

marknadsvärde

köprätt

innebära

detta

anger bara restvärdet
vid leasingperiodens

leasetagaren
till

före-

köpa-

till

eller

marknadsvärde,

utgång rått att köpa egendomen
har inget pris avtalats, vilket kan
skall

avtalet

däremot

bedömas

slut, Tegin
som hyra, i vart fall tiden före avtalsperiodens
s. 77 f..
Om det i hyresavtal finns villkor
efter
egendomen
att
en viss tids
automatiskt
skall tillfalla
uthyrning
leasetagaren utan vederlag eller
mot en viss
skatteråttsligt

symbolisk

rimligt
att
anses det i doktrinen
redan
från
efterköp
avtalsdagen
som
tyder på att äganderättsövergången
som sådana omständigheter
var
åsyftad vid avtalets ingående, Hagstedt
s. 292, RSV s. 38, Nyström
s. 251.
Beträffande

betrakta

ersättning

avtalen

avtal med säljoption

föreligger

för leasegivaren,

för leasetagaren
en skyldighet
egendomen om leasegivaren så påfordrar,

att vid

dvs. avtal där det

periodens

slut köpa

sägs att sådana avtal regelvara att bedöma som köp, Hagstedt
s. 291 f., RSV s.
39, Tegin s. 77.
I doktrinen
används ofta uttrycket
för
köpplikt
har en sådan option det gemensamt med en
leasetagaren.
Visserligen
köprätt att det är beroende av ena partens vilja om köp skall komma

mässigt

till

torde

stånd.

kommer

Sarmolikheten
att utnyttjas,

bedöms
dvs.

dock som
att leasegivaren

högre

att säljoptionen

begär

att

leasetagaren
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har leasingföreett typiskt leasingavtal
efter perioinventarierna
behålla
själv
taget inte något intresse av att
leasa
kunna
heller
ut dessa till
inte
dens utgång, och torde normalt
till att
hänvisat
Bolaget är därför
någon annan om de är nedslitna.
inneförsälja dessa, och om det finns en säljoption för leasegivaren
då
fall
de
i
endast
utnyttjas
inte
option
bär detta i regel att denna
Det
köpare.
senare
kan få ett bättre pris från en annan

köpa

skall

Vid

egendomen.

leasegivaren

vara tämligen
med säljoption

torde
avtal

och följden

ovanligt
för

leasegivaren

blir

mer

därför

eller

vanligen

mindre

att ett
automatiskt

s. 291.
att leasetagaren blir ägare till godset, Hagstedt
RÅ
ref.
5 och ref.
1987
till tidigare nämnd praxis
Med hänvisning
tillförs
leasing
att om lös egendom genom
166
nämns slutligen
köp,
leasetagarens fasta egendom finns risken att avtalet bedöms som

medför

Rabe s. 471, Lodin s. 268. Detta gäller om egendomen
för att skilja den från den fasta
är av sådan karaktär att kostnaderna
värde.
till dess återstående
egendomen inte står i någon proportion
åsyftat att leaseDet måste då antas att parterna redan från början

Grosskopf,

tagaren

skulle

egendomen.

bli ägare till

Sammanfattningsvis
i princip
leasingavtal

uttalandena

ger
bör

i doktrinen

för att
uttryck
Även avtal vilka

behandlas
som hyra.
godtas som
bör skatterättsligt
leasetagaren
för
köprätt
en
gör
element
att avtalet
några
innehåller
inte
som
hyra, så länge de
värde.
lågt
till
köpoption
ett
framstår
som ett köp, t.ex. genom en
skall
överLeasingavtal vilka medför att äganderätten till egendomen
innehåller

till

leasetagaren

direkt,

eller mot en symbolisk
Även avtal
avbetalningsköp.
som
kan
anses ofta som köp. Slutligen

automatiskt,

betraktas

summa bör skatterättsligt
där leasegivaren har en säljoption
lös egendom
leasingavtal
genom vilka

egendom
det,

bl.a.

som orealistiskt

6.2.3

fasta
leasetagarens
sådan
karaktär
är
att

som köp om egendomens
för återlämnandet,
hänsyn till kostnaderna
återlämnas.
att egendomen

bedömas
med

tillförs

framstår

Pågående skattetvister

har i ett antal skattetvister
som ännu inte är avSkattemyndigheterna
har då
Leasingavtalen
köpeavtal.
gjorda bedömt leasingavtal som
skyldighet
att
köprätt,
genom
att leasetagaren,
varit så utformade
vid återlämrestvärdegaranti
genom
vid
för leasetagaren
med försäljningsrätt
nande, ibland kombinerat
leasegivaren hela eller större delen av det i
avtalets slut, garanterat
tillfaller
försäljningsaltemativet
Vid
restvärdet.
beräknade
förväg
beskrivning
För
av
leasetagaren.
överskott
en
eventuellt
dessutom
1-4.
exempel
2.2.13,
avsnitt
kan
ut,
leasingavtal
se
se
hur dessa

förlänga

leasingavtalet

eller
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Enligt

har

skattemyndigheterna

valet

det verkliga

inte stått mellan

för

leasetagaren

eller

att utnyttja köprätten
att lämna tillbaka objektet
eftersom villkoren
är så utformade
att ett utnyttjande
av köpoptionen
har ofta en rätt
Leasetagaren
är mer förmånligt
än ett återlämnande.
vid
i
lösa
bestämd
objektet
förväg
erläggande
ersättning
att
av en
eller ersättatt genom förlängningsavtal
men har också en skyldighet
hela eller i vart fall
ning vid återlänmandet
leasegivaren
garantera
inte
löses.
betydande del av lösenbeloppet
objektet
om

Skillnader

6.2.4

i beskattning

mellan

leasing

och

avbetalningsköp
De

skillnaderna

huvudsakliga

betalningsköp

är följande.

i redovisningen
Vid

av leasing
betraktas

avbetalningsköp

och

avköparen

i sin balanssom tillgång
som ägare och skall ta upp egendomen
skall tas upp som skuld. Vid hyra
räkning och skulden till finansiären
ägare till egendomen och tar upp denna som tillgång
är leasegivaren
i sin balansräkning.
Leasing belastar i regel inte leasetagarens balans-

räkning,

jfr avsnitt

5.4,

och soliditeten

blir

därför

högre jämfört

med

avbetalning.
gäller,

beskattningen

För

såvitt

avtal

gäller

mellan

näringsidkare,

får köparen göra avdrag för den del av betalatt vid avbetalning
Vid leasing
ningen som motsvarar
räntan, men inte för amorteringen.
för leasetagaren.
avdragsgill
För säljaren/
är hela leasingavgiften

leasegivaren
intäkt.
vid

räntan

utgör

Avskrivningsrätten

leasing

leasegivaren.

värdeminskningsavdragen

respektive

leasingavgiften

tillkommer

vid

Vid

avbetalning

större

möjlighet

avbetalning
har
till

resultatreglering

och skatterättsligt.

måste

totala

leasingperioden
mindre

bokföringsmässiga

enligt

möjlighet

till

resultatreglering.

köparen

då köparen

de gränser

som ges bokföringsmässigt
leasetagaren
de
periodisera

skattepliktig

Vid

leasing

leasingavgifterna
grunder,

Å andra

sidan

vilket

och

genom
inom
över
kan

ge
kan leasetaga-

av värdeminskningsavdragens
vara beroende
kostnadsavdrag
snabbare
för
avdrag
genom
för inventarier
exempelvis
är
om leasingperioden

att inte
ren genom
storlek
ibland
göra

leasingavgifterna,
kortare

än fem år eller

om han själv

om leasetagaren
ägt tillgången.

skulle

skrivit

av enligt

plan
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och
leasegivaren
finansiell
vid sedvanlig

Beskattning

6.3

av

leasetagaren

leasing

förutsätts att det finansiav beskattningen
Vidare
behandlas som ett hyresavtal.
skattemässigt
för
och leasetagaren
är skattskyldiga
leasegivaren

beskrivning

I nedanstående

ella leasingavtalet
förutsätts

att
konsument
En enskild
av näringsverksamhet.
avdrag för någon del av erlagda leasingavgifter,
men
jfr kap. 7.
ränta erlagd vid kreditköp

kan

inkomst

6.3.

till
som influtit
1928:370,
23 § kommunalskattelagen

näringsverksamhet,

intäkt

som är avsedda för stadigvarande
23 § KL med anvisningar.

av inventarier

av
jfr

KL,

av byggnad och
i ägarens
användning

värdeminskning

däribland

i verksamheten,

intäkt

om statlig inkomstfår avdrag göras för

1 och 2 st. lagen 1947:576
av näringsverksamhet

2 § 1 mom.
skatt, SIL. Från

med

kostnader

de leasingavgifter

hänförs

För leasegivaren

få
för

beskattning

Leasegivarens

1

inte

däremot

näringsverksamhet,

skall
För att leasegivaren
avdrag på utleasad tillgång

kunna

sig värdeminsknings-

tillgodogöra

är ägare till
att leasegivaren
att
gången och att denna ingår i dennes näringsverksamhet,
20, 21 och 23 §§ KL.
anskaffats för verksamheten
Med

givna

förstås

näringsverksamhet
bedriven

självständigt

rekvisiten

krävs

21 § KL

enligt

förvärvsverksamhet.

för näringsverksamhet

De

bl.a.

tillden

yrkesmässig

i bestämmelsen

överensstämmer

anmed de krav

rörelse, varför befintlig
rättsgällde för inkomstslaget
som tidigare
vissa
krav
på
har
uppställts
I
praxis
fortfarande
har
betydelse.
praxis
varaktighet,
begreppen
sammanfattas
under
verksamheten
som kan

självständighet

och vinstsyfte.

Samtliga

tre rekvisit

skall

vara

upp-

fyllda.
Verksamheten
I regelbundenheten
En mycket

skall

bedrivas

regelbundet

och inte endast tillfälligt.

och varaktighet.
ett krav på viss omfattning
bedriven
kan anses yrkesmässigt
verksamhet

ligger

omfattande

skall
även om den endast pågår under en kort period. Verksamheten
och inte bedrivas endast för egen
normalt vända sig till allmänheten
får
Verksamheten
självständigt.
Den skall också bedrivas
räkning.

på uppdrag av annan eller på annat sätt varit
inte anses ha bedrivits
bedrivs i syfte att
innebär att verksamheten
Vinstsyftet
osjälvständig.
inte att verkavgörande,
syftet
ekonomiskt
Det
är
utbyte.
är
som
ge
samheten faktiskt går med vinst. I rättspraxis har kraven satts relativt
I RÅ 1985 1:40
lågt, då särskilt kravet på vinstsyfte i en verksamhet.
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investorleasing,

ansågs partnerleasing,

inte

rörelse

utgöra

visade

trots att bolaom inte ett till
Även i
utnyttjas.

överskott

något
gets leasingverksamhet
kunnat
mervärdesskatt
anknutet investeringsavdrag
RÅ 1992 ref. 21 I och II,
rörde
frågan
om rätt till
som
värdeminskning
ut till
vestorleasing,

hyrts

ansågs rörelse

den

vinst.

Lönsarnhet

i verksamheten

kunnat

tarierna

uppnåddes

respektive

kvittas

omständigheten

belysas

för

kunde

inte

avsåg

med

genom att det underskott
som
värdeminskningsavdrag
på inven-

efter

överskott

mot

avtalen

endast

i den ordinarie

annan bedömning.
i senare avsnitt
ytterligare

verksamheten

under året.
som uppkommit
motivet
för bolaget att
varit

uppenbarligen

leasingverksamheten
föranledde

företedda

en realisationsvinst
att det avgörande

mot

Leasingverksamheten

föreligga.

de i målet

period

under

uppkommit

avdrag

inventarier
på av bolag inköpta
som omedelbart
slb i kombination
med insäljaren genom leasingavtal,

vinna

att
rättsfall
Nämnda

inte

6.6.2,

Den
in

i

skattefördelar

beskattning

kommer
att
av investor-

leasing.
för att ha rätt till värdeär således
minskningsavdrag.
att leasegivaren,
och hyrt ut den till leaseñnansiären,
köpt tillgången av leverantören
leasing, eller, vid direkt trepartsleasing,
att leverantagaren, indirekt
skall

Leasegivaren

tören
rätten

sina rättigheter

överlåtit

enligt

objektet

inklusive

leasingavtalet,

finansiären.

måste

ägande-

också

till
Leasingavtalet
vara
kan behandlas som hyra, och inte
att det skattemässigt
mellan hyra och
Beträffande
frågan om gränsdragningen

till

objektet,

så utformat

som köp.
köp hänvisas
Vid

vara ägare till
Förutsättningen

till

tidigare

avsnitt

4.2 och 6.2.

av lös egendom till
sitt sakrättsliga
förlora

tillförande

leasetagarens

fasta egendom

kan

skydd. Detta gäller när egeneller byggfastighetstillbehör
är att betrakta som omedelbart
nadstillbehör,
2 kap. l och 2 §§ och 4 § 1 st. 1 p. JB. Till fast egenstängsel och
ledning,
dom enligt 2 kap. 1 § JB hör bl.a. byggnad,
leasegivaren

domen

som anbragts i eller ovan jord för stadigvarande
annan anläggning
enligt 2 kap. 2 § JB utgörs av fast inredning
bruk. Byggnadstillbehör
försedd under förutsättning
och annat varmed byggnaden blivit
att
för
eller
del
bruk
byggnaden
till
stadigvarande
föremålet
är ägnat
därav.

anges bl.a. hiss, ledning för vatten, värmepanna
i fabrikslokal.
Det är alltså fråga
och fläktmaskineri
funktion.
allmänna
Det
avsedd
för
byggnadens
är
som

Som exempel

och kylsystem

om egendom
finns ett objektivt

ändamålssamrnanhang

mellan

föremålet

och bygg-

naden och det kan typiskt sett antas att även en ny ägare till
den har bruk för egendomen.
Oavsett

fastighets-

vad leasegivaren

och leasetagaren

och byggnadstillbehör

inte

med

kommer
verkan

om kan
tredje man

överens
mot

byggna-

211
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Föreäger fastigheten.
om leasetagaren
separeras från byggnaden,
målet övergår genom tillförandet
utgöra fast egendom
att civilrättsligt
har leasegivaren
hänseende denna. Däremot
och följer i sakrättsligt

på att få egendomen åter, dvs.
skall
om att den leasade egendomen
Om ett
återlämnas till leasegivaren
är giltiga fullt ut mellan parterna.
avtal är betecknat
men det är åsyftat att leasesom leasingavtal,
giltigt
ett obligationsrättsligt
bestämmelser
leasingavtalets

anspråk

faller emellertid
även
tagaren skall bli ägare till det utgivna föremålet
har inte
verkan av avtalet och leasegivaren
den obligationsrättsliga
till leasetagaren att få egendomen åter, 2
någon rätt ens i förhållande
kap. 5 §2 st. JB.
2 kap. 3 § JB, gäller, även om leasetagaren
För industritillbehör,
föremålet,
tillfört
fastigheten
att leasegivaren
som fastighetsägare
till tredje
såväl i förhållande
att återta egendomen
och
3
JB.
Det är
2
4
§
1
2
till
kap.
leasetagaren,
st.
pp
man som
i
förhållande
till
för leasegivaren
betydelse
således av avgörande
sin rätt

behåller

egendomen är att hänföra till fastighetsman om den tillförda
enligt 2 kap. 1 och 2 §§ JB eller till industribyggnadstillbehör

tredje
eller

är det en svår gränsdragning
att
hänföra,
främst
föremål
till vilken tillbehörskaterogi
är att
ett
föremål
eftersom
kan vara
byggnads- eller industritillbehör,
2 kap. 3 § JB. Ofta

enligt

tillbehör
avgöra
mellan

en byggnad generellt och för en viss industrii byggnaden se bl.a. prop. 1966:24 s. 91,
bedrivs
som
och Millqvist
1970:20 B2 s. 903 ff, Håstad, Sakrätt s. 34
s.
både för

användbara
verksamhet
prop.
319 ff.

Härtill
kommer de praktiska aspekterna att det kan vara dyrt
i det skick som rådde
fastigheten
och återställa
att återta förmålet
har ett lågt
förmodligen
och att den återtagna egendomen
tidigare
värde.
Utöver

i JB gäller

specialregleringen
kan

kreditsäljare

sitt

förlora

skydd

generellt

mot

tredje

enligt
man,

praxis

att en
att återpå
borgenär,

dvs.

inte kan göras gällande mot annan
Denna praxis torde kunna
sammanfogande
av egendom.
av
i
skydd,
analogt på leasegivarens
tillämpas
t.ex. när leasetagaren
till den nyttjade
leasingobjekt
tillför
egenskap av nyttjanderättshavare

tagandeförbehållet
grund

fastigheten.
När

föremålet

det infogade

återtaganderätten

separering
skulle

till
som i förhållande
faller
enligt
praxis
huvudsaken
som
borgenärer
när en
köparens/leasetagarens

lös sak sammanfogas

skulle

leda till

mot
förstöra

betydande

med lös egendom

framstår

eller om det
det ena eller båda föremålen
Även när
sambandet.
värdeförlust
bryta
att

och
till huvudsaken
en beståndsdel
kan återtagandedenna inte är komplett
utan det infogade föremålet
och Millqvist
rätten falla se bl.a. Håstad, Sakrätt s. 183
s. 330

det

infogade

föremålet

blivit
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begälla, men den praktiska
parterna torde förbehållet
Härtill
ofta
kommer
begränsad.
detta
förmodligen
är
att
av
förbud för leasevid finansiell
standardkontrakten
leasing innehåller
ff.

Mellan

tydelsen

tagaren
givarens

föremål

infoga

att

i fast

eller

lös

så att

egendom

lease-

rätt riskeras.

fortfarande
har kvar sitt obligationsrättsatt leasegivaren
åter,
och att någon skatterättslig
få
egendomen
anspråk
att

Förutsatt

liga

genomsyn

innebörden
till att den verkliga
av avtalet ändå
har leasegivaren
rätt till värdeminskningsavdrag.

inte leder

köp,

anses utgöra
Tillförandet

av den lösa egendomen
karaktär,
skattemässiga
utan

domens
tarium,

anläggningstillgång,

givaren

skall

få

då den

särskilt

föreligga

fortfarande
Risken

inte

egeninven-

för

att leaseoch i stället

värdeminskningsavdrag,

av omsättningstillgång,
skattemässigt
egendomen

kan

försäljning

för

avdrag

i regel

utgör

hos leasegivaren.

sin rätt till

förlora

omedelbart

förändrar
den

tillförda

skulle

som skrivs
av byggnad om leasetagaren
av enligt reglerna för värdeminskning
Sådan egendom kan vara så förenad med marken
ägt egendomen.
i byggnaden
eller så fast inmonterad
att den kan skiljas därifrån
i
till anläggklart missförhållande
endast till kostnader
som står

utgjort

sådant tillbehör

eller

markanläggning

till

byggnad

resterande värde och efter ett återtagande saknar den då ofta
kan
värde för leasegivaren.
Sammantaget
alternativt
ett realistiskt,
skall bli ägare till den
det då anses som uppenbart att leasetagaren
utleasade egendomen jfr RÅ 1987 ref. 5 och ref. 166. Den formelle

ningens

och denna tillfaller

leasetagaren.

till

värdeminskningsavdrag

Som exempel

tunnlar

och ledningar

i mark,

ledningar

och andra

i byggnad

nämnas
banor,

då rätten

frånkänns

leasegivaren,

ägaren,

på tveksamma

parkeringsplatser
fast inmonterade

fall kan

och flygplats-

anordningar

och troligen även
användning
som behövs för fastighetens allmänna
hiss
för
tillbehör
personaltransport.
typ
av
får göras enligt reglerna i 23 § KL, jfr med 2 § 1
Avskrivning
och andra inventarier
som hyrs ut av leasemom. SIL. Maskiner
i punkterna
12
givaren får skrivas av enligt reglerna för inventarier
till 23
De tillgångar
och 13 anvisningarna
som avses är enligt 13 §
att betrakta som anläggningstillbrukas eller
avsedda
att stadigvarande
som är
dras av genom årliga
för anskaffandet
Utgifterna

1976:125,

bokföringslagen
gångar,

dvs. tillgångar

innehas

i rörelsen.

enligt

värdeminskningsavdrag
skrivning.

BFL,

Det förutsätts

avskrivningarna
att de bokförda
na och att restvärdeavskrivning

om räkenskaplig
har ordnad bokföring

bestämmelserna

att leasegivaren

överensstämmer

enligt

avoch

med avdragsregler-

23 § anvisningarna

punkten

14

utgör avskrivär att anskaffningsutgiften
får enligt alternativ
Avskrivning
13, 2 st..

inte är aktuell.

Huvudregeln

ningsunderlag

punkt

213
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av föregående
inventarieanskaffningen

under

året

värdet
för

13, 7 st..
per år punkten
hela inventariebestândet.
Samtliga
alternativ.

enligt

samma
mellan huvudregeln

Vid

procenten
Det förhållandet

att det vid

värdeminskningsavdrag

emellertid

avskrivnings-

avskrivning

räkenskaplig
när

oavsett

fullt

medges

inven-

beskattningsâret

under

när avtalet
Som

egendom.

kan

framgått

ovan

sådan

efter

egendom

till-

vara att hänföra till fast egendom medan däreinte behöver ändra karaktär utan även
skatterättsligt

civilrättsligt

förandet

mot egendomen
efter tillförandet

inventarium,

utgöra

hos lease-

anläggningstillgång,

får
som gäller för olika tillgångsslag
i
skulle
leasetagarens
egendomen
ägo
utom
till 23 §
1 och 2 st. anvisningarna
punkten

De avskrivningsregler

givaren.

då särskild

betydelse

gjort

markanläggning

KL

eller

reglerna

skall

och
kan vara av särskilt intresse för leasegivare
lös
tillförs
leasetagarens
egendom
som
avser

anskaffades

leasetagare
fasta

beskattningsår.

mån järnkas.

i motsvarande

tarierna

skilda

är det utan intresse när under beskattOm beskattningsåret
omfattar

tid än 12 månader

kortare

av
skiftar

anskaffades.

inventarierna

eller

längre

för

enligt

skrivas

skall

skattskyldige

att den

och kompletteringsregeln

avskrivning

räkenskaplig

ningsåret

och

4 st.

inventarier

hindrar

Inget

13,

punkten

vid

med 20 procent av anskaffningsAvskrivning
görs alltså kollektivt

II, kompletteringsregeln,

alternativ

värde
summan av bokfört
och anskaffningsutgiften

göras med 30 procent
beskattningsår

huvudregeln,

utgången

sådant

tillbehör

för byggnad

till

som skall skrivas
l och 2 st. anvisningarna

byggnad

punkten

av enligt
till 23 §

KL.
Till
andra

markanläggning

hänförs

körplaner,

tillfarter,
för

anläggningar

olika

till

som vägar och
därmed jämförliga

anordningar
eller

och vattenledningsföretag

täckdike

personal,

om de inte är att hänföra
Värdeminskningsavdragen

bl.a.

parkeringsplatser

även brunnar

byggnad,

enligt

beräknas

och

samt,
tunnlar.
till

avskrivningsplan

10

och
procent
av hela anskaffningsvärdet
av täckdike
år
räknat
hela
anskaffningsvärdet
skogsvägar och till 5 procent för
av
då
Beräkningen
görs från den tidpunkt
av andra markanläggningar.
för

år räknat

anläggningen
För byggnad
räknat

ningarna

har färdigställts.

medges avskrivning

av byggnadens
till 23 § KL.

enligt

anskaffningsvärde,
Beräkningen

plan till

viss procent
1 st.
punkten

görs från

den tidpunkt

för år
anvis-

då bygg-

eller förvärvats.
I KL anges endast grunderna för
till
7 st. anvisningarna
bestämma
punkten
procentsatserna
att
med normalprocent23 §. I RSV Dt 1991:14 ges rekommendationer
naden färdigställts

satser.

För industribyggnad

föreskrivs

i allmänhet

4 procent.
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har

byggnaden

Om

på mark.

efterdenna

Innan

5 st. anvisningarna

punkten

till byggnadsinventarier

hänförliga

så måste

mark

och byggnaden,

avräknas om de ingår i köpet.
avräknas värden
byggnadsvärdet

från

skall

med

marken
saknas

industritillbehör

sker skall

proportioneringen

Efter

mellan

värdeminskningsavdrag

till

som rätt
fördelning

tillsammans

förvärvats
fördelas

anskaffningskostnaden

till

23 § KL.
som skall skrivas av enligt reglerna för
och inte som byggnadsinventarier,
utgörs av sådana anordallmänna
användning,
för
byggnadens
nödvändiga
är
som
som

Sådana byggnadstillbehör

byggnad,
ningar

för

ledning
ning,

hissmaskineri

värmepanna,

anordgas eller annan liknande
maskinell
anordning.
och jämförlig

eller

avlopp,

vatten,

för byggnaden

ingår i anskaffningsvärdet

Detta slag av tillgångar
sker enligt
avskrivning

och

plan efter samma procentsats som för byggnaför industribyggnad.
Som byggnadsinventarier

den, i regel 4 procent
räknas däremot tillgångar

som är avsedda att direkt tjäna driften på
faller under beHit räknas tillgångar
byggnaden.
som civilrättsligt
övriga
tillgångar
även
greppet industritillbehör,
som är knutna
men
i byggnaden, som t.ex. kontorstill någon annan form av verksamhet
verksamhet

eller

liknande.

avskrivning
göras för
av utgiften
från den
nämnda
byggnadstillbehör
som ovan
har färdigställts
byggnaden
respektive
anläggningen

I leasetagarens

alltså

ägo skulle

såväl markanläggningar
då

tidpunkt
alternativt

och

förvärvats

avskrivningarna

göras

enligt

plan.

Som

fullt värdeminskningsi leasegivarens
ägo ges däremot
inventarierna
anskaffats,
oavsett när under beskattningsåret
kan värdeminskningsavavskrivningen
och genom den räkenskapliga
5 i stället för 25 år för
högre takt, t.ex.
dragen ske i betydligt
inventarier

avdrag

till

byggnadstillbehör

industribyggnad.

genom
göra snabbare

för leasingavgifter

kan emellertid

finnas

avdrag

sin verkliga

tarier
tarier,

kan

således

för värdeminskningsavdrag

Beträffande
egendom som här avses
till
risk,
nämnts,
att leasingavtalet
som ovan
en
kan anses utgöra köp. Detta torde i synnerhet

kostnadsavdrag.
innebörd

gälla om egendomen
ning.
För

Leasetagaren

i stället

i leasetagarens

ägo skulle

utgjort

markanlägg-

en tredje metod genom att invenpå högst tre år, korttidsinvensom kan antas ha en livslängd
får
direkt,
dvs. hela anskaffningsutgiften
får kostnadsföras
inventarier

finns

dessutom

till 23 § KL. Det
dras av första året, punkten 12, 1 st. anvisningarna
inventarium
har en livslängd
på
avgörande är inte om ett enskilt
har.
typiskt sett
högst tre år, utan hur lång livslängd
ett inventarium
Vad

som sagts om korttidsinventarier

gäller

även för

inventarier

av
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värde

mindre

dock

torde

se RSV

inventariereglerna.

enligt

av

eller

patenträtt

Nämnda

avskrivningsregler

vara att tillämpa vid leasing.
16 anvisningarna
rättigheter,
punkten

Immateriella
skrivs

1992: 10.

Dt

sällan

liknande

och varumärke

faller

tidsbegränsad

in under

till

23 § KL,

för
Avskrivningsrätten
gäller
Även
bl.a. hyresrätt
rättighet.
Dessa rättigheter

regeln.

behöver

värde. För andra rättigheter
ha ett tidsbegränsat
än de nämnda
eller
ske i varje särskilt fall om de är tidsbegränsade
prövning

6.3.2

beskattning

Leasetagarens

leasetagaren

De leasingavgifter

är i sin helhet

erlägger

i näringsverksamheten,

kostnader

inte
får en
ej.

23 § KL,

dock

avdragsgilla

inte

alltid

under

skall besamma år som de betalats. Inkomst
av näringsverksamhet
Härvid skall inkomsträknas enligt bokföringsmässiga
och
grunder.
intäkts-

utgiftsposter

kostnadsföras

respektive

år till

det

vilket

de

3
punkten
är att hänföra, anvisningarna
princip för kostnadsföring
st. till 24 § KL. En övergripande
av utför en nyttighet
i verksamheten
i princip
skall
gifter är att utgifter
de
inkomster
vilka
med
följa samma periodisering
produceras
som

god redovisningssed

enligt

maskin.

av nyttigheten,
som t.ex. en hyrd
hänföras till det antal år maskinen

hjälp

ligen

verksamheten.

periodiseras
verkan

fritt

Normalt

skall,

Leasingavgifter
hyrestiden.

över

liksom

framtung

godtas varken

Bokföringsnämnden

enligt

eller

bör vanbli utnyttjad
i

sedvanlig

kan

Parterna

leasingavgifterna

fördela

Utgifterna

kan förväntas
inte

Önskemål

baktung

har i två uttalanden,

hyra,

med

normalt

skatterättslig

och över tiden.

leasing.

BFN

U 87:6

och BFN

U

bör periodiseras
tagit upp frågan om hur leasingavgifter
enligt
bl.a. att leasing4 § BFL. I BFN U 87:7 anges som förutsättningar
och att leasetagaren
bolaget enligt avtalet är ägare till tillgångarna
87:7,

inte är förpliktigad

efter hyrestidens
slut och
att överta egendomen
till underpris.
Bokegendomen
att då förvärva
bedömning är då att all ersättning, leasingsavgifter,
föringsnämndens
vid finansiell
leasing är
utger till ett leasingbolag
som en hyrestagare
inte

heller

har rätt

att betrakta som hyra och att det i redovisningen
Vanligen
frångå denna klassificering.
är hyrans
oförändrad

räkenskapsår

under
skall

hyrestiden.
därför

En hyressättning
normalt

periodiseras

inte finns
storlek

skäl

i stort

som avser mer
proportionellt

att
sett

än ett
över

Endast om särskilda omständigheter
kan
den aktuella
föreligger
av hyran komma i fråga. Så kan exempelvis
en annan periodisering
tiden.

vara fallet
användaren

om hyran avser tillgångar
är väsentligt högre i början

den får också genomslag

skattemässigt.

värde för
vars ekonomiska
uttalanhyrestiden.
Dessa
av
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Från

praxis

maskiner

med

skulle

utan

kan

nämnas

flerårig

RÅ

1989

ref.

82 där

förskottshyra

för

inte fick dras av på en gång
år och RÅ 1994 ref. 17, där fram-

användningstid

periodiseras

på flera

Den särskilda leasingavgift
tung leasing av ny personbil underkändes.
skulle fördelas
som erlagts i form av en förhöjd första månadsavgift
under de 36 månader avtalet gällde.
proportionellt
föreskriver
blir således
Om ett leasingavtal
en förhöjd förskottshyra
denna i regel inte i sin helhet avdragsgill
första året. En rak periodi-

sering

över

återstoden
året skall

skall göras av summan av förskottshyran
och
först
Om
i
slutet
leasingavgifterna.
objektet
hyrs
av
av
för t.ex. ett år framåt periodiäven en stor hyresbetalning

leasingtiden

seras.

6.4

Sale

6.4.1

Säkerhetsöverlåtelse

and lease

back
eller

omsättningsöverlâtelse

Sale and lease back innebär att ägaren av en tillgång säljer denna till
till den tidigare ägare. Säljaen köpare, som sedan hyr ut tillgången
fortsätter
inneha
och
använda
och kvarstår
i
egendomen
att
ren

väsentligen

som före överlåtelsen.
dessutom
upprättar
att parterna
ett optionsavtal
förbinder
sig att sälja tillgången till säljaren/leasetagaren

ägarfunktioner

samma
förekommer

Det

där köparen

avtalad
en viss tid. Återköpsrätten kan också vara konkludent
åtminstone
förutsatt
mellan
Leasetagarens
rätt till
tyst
parterna.
förutsätter
denne
återköp
avtalsenligt betalar alla förfallna
leasingatt
efter
eller

till

avgifter
eller

annat

Optionsavtalet

köparen.

kontraktsbrott.

förfaller

Leasetagaren

skyldighet,

att lösa

tillbaka

inte förfoga

över egendomen,

har

egendomen.

En slb-transaktion

säljaren

köparen
utgöra
när

men inte
sig att

förbinder

så länge säljaren fullgör
ett visst

rätt,

sina förpliktel-

belopp

eller

kan

mening lös egendom där transav i civilrättslig
så att köparen formellt
överför
äganderätten till

utformats

som säkerhet för en förpliktelse,
men där syftet inte är att
skall bli ägare utan i stället att egendomen
skall
slutligen
kreditsäkerhet
och som en sådan återlämnas
då säljaren full-

sina förpliktelser,

gjort

betalning

således

Köparen

är i förväg bestämt till
ser. Optionspriset
beräknas enligt angiven beräkningsgrund.
aktionen

vid bristande

säljaren

inte

respektive
sina

fullgör

tas i anspråk

av köparen om eller
utgör en säkerhetsöver-

förpliktelser,

låtelse.
I
SOU

mitt

förra

1991:81,

betänkande

Fastighetsleasing,

har jag i bilaga

av säkerhetsöverlåtelse

1 lämnat

av lös egendom

Sale

and

lease

back

en översikt över giltigheten
och i avsnitt 4.2 har ytter-
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ligare

exempel

låtelse

enligt

gällande

egendomen,

överlåtna

har säljaren

Vidare

beloppet

betecknande

nadsmässig

ränta

avdragsgill

för

rätt

i anspråk

domen

egendomen,

köparen.

Sälja-

skall
Avyttring
av egendomen
denna
sker
eller
överlåtelse
rätt
när
när en
av
definitivt
i anspråk och säljaren
egendomen

beskattning.

någon
först

tar
sig äganderätten.

avhänder

för

markinte är

ägare till egendomen
anses som skattemässig
till avdrag, antingen direkt eller i form av
Inte heller utlöser säljarens utnyttjande
av

skall

värdeminskningsavdrag.
anses ha ägt rum
säkerhetsköparen

mån än vad det motsvarar
hyran
I den utsträckning

är den inte skattepliktig

säljaren

återköpsrätten

i vidare

köpeskillingen.

ren, inte köparen,
och har sedvanlig

detta att när han säkerhetsinte föranleda någon reainte rätt till avdrag för det som

skall denna överlåtelse

egendomen

vinstbeskattning.

baka

del innebär

För säkerhetssäljarens

ref.
överlåter

hyra

att en säkerhetsöverupp. Jag har konstaterat
skall
beskattas
lån
rätt
mot säkerhet i den
som
och jfr RÅ 1956
se bl.a. s. 200 och s. 324

tagits

definitivt
tar egensin rätt att lösa tillefter ett beslut att
erlagt det såsom hyra

Om säkerhetsköparen

genom att säljaren avstår från
inte kan betala återköpspriset

eller om säljaren inte
och rätten att återlösa egendomen till följd härav
skall säljaren beskattas såsom för avyttring
förverkats,
av pant. När
den
han
ställt som
lösa
åter
egendom
överlåter
sin
rätt att
säljaren

utnyttja

återköpsrätten

beloppet

betecknade

säkerhet

skall

De slb-avtal

den egendom

i detta

kommer
Vad

betänkande.

endast sådana slb-avtal

6.5

som

enligt

som gäller för
den ursprungliga

de regler

säljaren

som säkerhet.
som enligt min bedömning

säkerhetsöverlåtelser

ling

beskattas

försäljningen

av just
ställt
överlåtelsen

avyttring

vid

enligt

inte att tas upp till
som i det följande

gällande

rätt utgör

ytterligare

behand-

sägs gäller

således

omsättningsöverlåtelser.

som utgör

Omsättningsöverlåtelse

en sale and lease back utgör en
övergått
frågan om egendomen
uppkommer
Omsättningsöverlåtelse
till ny ägare på sätt att köparen är berättigad till värdeminskningsavtorde då gälla att det utöver ett för köparen
drag. För inventarier
Om den inledande

försäljningen

obligationsrättsligt

giltigt

form
av fysisk
generella frågan

leverans.

vid

anspråk
Rättsläget

tillgången
är

dock

även

något

krävs
osäkert.

någon
Den

skatterättsligt
om när detta fysiska leveransbegrepp
avsnitt.
Frågan om när
skall anses ha ägt rum tas upp i följande
behandlas
till värdeminskningsavdrag
även
köparen blir berättigad
Därefter
inventarier.
beträffande
övriga tillgångar
som inte utgör
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av leveranskravet

görs en bedömning
affärer.

Allmänt

6.5.1

om

såvitt

m.m.

speciellt

gäller

leverans

vid

slb-

leveransbegreppet

Inventarier
beträffande
kravet
som utvecklats
mellan varulager och kontrakterade

Den praxis

dragningen

gräns-

omsättningstillgångar

företrädare
inom doktrinen
och flertalet
har av skattemyndigheterna
Efterbeträffande
till
kontraktsavskrivning.
rätten
ansetts gälla även
avseende beställda
men inte levererade
som sådan rätt föreligger
motsatsvis
det
föreligger
då
följa
inventarier
ett krav på
att
anses
för att föranläggningstillgångar
leverans av inventarier
utgör
som
skall

värvaren

ha rätt till

dåvarande

värdeminskningsavdrag

anvis-

KL, nuvarande
anvisningarna
3 st. till 29§
punkten
Även
12, 2 st. och punkten 13, 3 st. till 23 § KL.
om det
lager
någon generell rätt till nedskrivning
inte föreligger

ningarna
punkten

numera
kan därför

beträffande
leveransbegreppet
som utvecklats
fortfarande
vara relevant.
på
Före 1991 års taxering förelåg en generell rätt till nedskrivning
den praxis

Den

lager.

skatterättsliga

mellan

ningen

varulager

och gränsdraginnebörden
av varulager
och den
och kontrakterade
lagertillgångar

hörde till köparens
frågan om varorna
kontraktshade
till
mindre
endast
förmånlig
han
rätt
om
dåvarande
anvisningarna
punkten
vid prisfallsrisk
nedskrivning
5 st. till
punkten
anvisningarna
sista st. till 41 § KL, nuvarande

därmed

lager

sammanhängande

eller

24 § KL
erhålls

ledde till
leverans

många skattetvister.
inte

om
samma avseende rätten till
till regeln om kontraktsnedskrivning
l förarbetena
s. 41 f.

anförde

departementschefen

av ett kontrakt
ordalydelse
är den-

Nedskrivning

rum. Lagtextens
kontraktsavskrivning.

ägt

bl.a.

prop.

1945:377

följande:

och kontraherade
mellan varulager
Gränsdragningen
varor bör ske
hittills
eller i varje
från det bokföringssätt
med utgångspunkt
som
hänseende torde det
I förevarande
fall före kriget brukat tillämpas.
förrän
inte bokförts på varukontot,
ha varit vanligt att ett varuinköp
i
leverans
skett. I enlighet härmed anser jag att gränsdragningen
varulagret
Det inneliggande
princip bör ske efter angivna linjer.
omhänbör anses omfatta dels varupartier
som vid balansdagen
dertagits av köparen eller av tredje man för köparens räkning, dels
för
även varupartier
av säljaren avlämnats
som vid balansdagen
lär emellertid gälla
till köparen. Vad sålunda föreslagits
transport
redan
grund av regeln att inkomst
av rörelse skall beräknas
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särskilda
bestämmelser
varför
grunder,
enligt bokföringsmässiga
härom i lagtexten torde vara överflödiga.
erlagts för en kontraherad
Det förhållandet
att kontant betalning
säkerställts
bör inte
för
densamma
köpeskillingen
eller
att
vara
från den förut angivna huvudregeln.
medföra avvikelse
träd samt
att stämplade
virke,
som lagen den 9 juni 1944 om köpares rätt till märkt virke
på, borde anses som levererad
ägde tillämpning
av
vara. Märkning
och 1944 års lag gav
inom branschen
brukligt
virke var nämligen
fann emelDepartementschefen
köparen skydd i säljarens konkurs.
hade

remissbehandlingen

Under

sådana undantagsbestärnrnelser.

inte skäl att införa

lertid

befintliga

genom

enligt

borde

nedskrivningsmöjligheter
tillgodoses

rätten

prisfallsrisker.

framförts

honom

i

att företa nedskrivning
Vid angivna förhållanden

Behovet

huvudsak
kontrakt

av
kunna
för

och med hänsyn

gränsdragning
av en enkel och lätt tillämplig
för
inte kunna förorda särbestärnrnelser
ansåg sig departementschefen
till

angelägenheten

märkt

virke

Genom

s.

42.
år 1979

lagstiftning

ning i vissa delar med verkan
na till

denna lagstiftning

principer

för

ändrades
fr.o.m.

prop.

gränsdragningen.

om rörelsebeskattI förarbete1981 års taxering.

reglerna

1978/792210

angavs emellertid
uttalade

Departementschefen

andra
bl.a.

följande:

på visst varuparti torde f.n. vara kopplad
Rätten till nedskrivning
används inom civilrätten.
till det äganderättsbegrepp
som normalt
Vid bedömningen
av om det är köparen eller säljaren som skall
får således ledvissa lagertillgångar
kunna utnyttja
som underlag
i konning i första hand hämtas från reglerna om separationsrätt
såvitt
gäller
inte
lämpligt
det
rätten
min
mening
Enligt
kurs.
är
att inte
har
tillämpa ett äganderättsbegrepp
till lagernedskrivning
som
inom civilrätten.
En sådan ordning
motsvarighet
någon direkt
detta omskulle snarare öka än minska tillämpningsproblemen
uppfattning
beredningens
råde. Jag delar därför
att leveransen
regler griper in
inte särskilda civilrättsliga
bör
liksom hittills
- om
skall
redovisa
de
eller
köparen
det
säljaren
är
avgöra om
som
Det kan understrykas
i sitt bokslut.
sålda tillgångarna
att min nu
inte är avsedd att medföra någon ändring i
uppfattning
redovisade
bestämmelse
nuvarande
praxis. Någon uttrycklig
om att säljarens
upphör vid leveransen och att köparens nedskrivnedskrivningsrätt
behövs därför inte s.
vid samma tidpunkt
uppkommer
ningsrätt
100.
Beträffande
att ändra

märkt

reglerna.

virke
Kan

anfördes
sådant

att det även här saknades anledning
virke inte tas i anspråk för säljarens

SOU 1994:120

skulder
levererat
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det rimligt

syntes
virke

att utgå från att virket

år 1979 ledde

Lagstiftningen

skall

behandlas

som

103.

s.

således

inte till

någon ändring

i lag-

kontraktsnedskrivning.
Departementschefen
framtexten beträffande
höll att hans uppfattning
inte var avsedd att medföra någon ändring i
dåvarande
praxis.
Det bör då påpekas att departementschefens
bedömning

av praxis
borgenärer

säljarens
självständig

Köparens
sakrättsliga
skydd mot
var felaktig.
hade i dittillsvarande
praxis inte tillmätts
någon

betydelse

och inneliggande

vid gränsdragningen

I förarbetena

till

bestämmelserna

läggningstillgångar,

vilka

kontraherade

bara tillgångar

om kontraktsavskrivning
har samma ordalydelse,

regler

beträffande

departementschefen
fråga borde

mellan

varor

lager.

gränsdragninen

mellan

på ananförde

avskrivnings-

och beställda,

att denna
men inte levererade tillgångar
praxis att avgöra i enlighet med allmänna
Därvid borde givetvis uppmärksammas
den

överlämnas

civilrättsliga

grundsatser.

i promemorian
när gods skall

gjorda

hänvisningen

anses vara avlärnnat

till

köplagens

bestämmelser

1948:42,

prop.

om

s. 28.

Praxis
har i tre avgörande fall
och i ett fall avskrivningsrätt

I praxis
rätt

har frågan

utom
varit

behandlats

köparens

för varor

inventarier

nedskrivnings-

inventarier.

om leverans i mervärdesskatterättsligt
i tvâ intressanta
prövning
fall. Dessa

uppe till
under avsnittet som berör sale and lease back.
I RÅ 1978 Aa 149, RSV/FB
Dt 1978:22,
för

resp.

redan

vid

leverans

till

medgavs

köparen

före

Dess-

sammanhang
tas upp

först

avskrivning
årsslutet

av
Vid denna tidsom skulle ingå i en produktionsanläggning.
punkt var den slutmontering
åtagit sig i leveranssom leverantören
avtalet inte fullgjord
och köparen hade inte kunnat ta maskinen
i
bruk.
maskin

Själva
för

rätten

leveransen
till

nen åberopats
som levererats
leveransbegrepp
överensstämma

till

beställarens

fastighet

värdeminskningsavdrag.

var således avgörande
Rättsfallet
har också i doktri-

får ske för de inventarier
som stöd för att avskrivning
och att leveransbegreppet
torde sammanfalla
med det
för
gäller
varulager.
dock
inte
Utgången
som
anses
med god redovisningssed

eftersom

kostnadsföringen

skall påbörjas när inventarierna
avskrivningen,
kan tas i
av utgiften,
bruk Grosskopf,
Rabe s. 472 f., Lodin,
Inkomstskatt,
s. 248 och s.
265

jfr med s. 273, FAR:s rek. nr 3 och BFN U 90:13.
Lodin
rättsfallet
detta
torde
ha
relevans,
skattemässigt
medan
att
trots
anser
Rabe anför att praxis sannolikt
Grosskopf,
kan komma att förskjutas
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medges förrän
inte heller skattemässigt
så att värdeminskningsavdrag
bruk.
i
tillgången tas
I RÅ 1982 1:41, som avsåg 1975 års taxering, hävdade ett företag
att märkta virkespartier
som legat kvar hos säljaren skulle anses ha
återgav de ovan anmajoritet
ingått i dess lager. Regeringsrättens
konstaterade
från
1945
motivuttalandena
att de i målet
samt
givna
ostridigt

virkespartierna

aktuella

hade

legat

kvar

hos

säljaren

på

i företagets

och att de därför inte kunde anses ha ingått
denna dag. Frågan om köparen var skyddad mot säljarens
enligt 1944 års lag om köpares rätt till märkt virke berörborgenärer
jfr dock de
majoritet,
des över huvud taget inte av Regeringsrättens

balansdagen

varulager

skiljaktiga

meningarna.

Rättsfallet

har

Bergström

och Thorell

i SN 1982,

s. 391

utförligt

kommenterats

av
och även av Göranson,

SN 1985, s. 21.
I RÅ 1983 Aa 159 var frågan om inköpta bilar i april 1974 skulle
ingå i köparens lager per balansdagen den 30 april samma år eller
Av köpetill kontraktsnedskrivning.
om han endast var berättigad
för i avtalet avsedda bilar var
framgick att leveransplatsen
kontraktet
sålts fritt
och att bilarna
fordonslager
något av säljarens ordinarie
i
avställts
hade bilarna
Vid bokslutstillfället
säljarens leveranslager.
lokal för köparens räkning och köparen hade underrättats
om
säljaren
fraktföraren
Såväl
för
avhämtning.
klara
bilarna
som
att
var
Bilarna transporterades
hade nyckel till leveranslagret.
av en självi
maj 1974, dvs.
till köparen och ankom till denne
ständig fraktförare
särskild

efter bokslutsdagen.

Regeringsrätten
42,
30

att bilarna
1974.

april

fann,
Genom

till prop. 1945:377 s. 41 och
varulager vid balansdagen den
i
åtgärder att ställa upp bilarna

med hänvisning

inte ingått

i köparens

säljarens

köparen härom kunde köparen inte
Utbilarna.
själv
man ha omhändertagit
anses
sådan
tagit
fraktföraren
handen
vid
heller
inte
att
redningen
gav
med bilarna att säljaren kunde anses ha avlämnat dem för
befattning
till köparen senast den 30 april 1974. Vid dessa förhållantransport
vid balansdagen.
den hade bilarna inte ingått i köparens varulager
frågan vid
Även
uppkom
i RÅ 1987 ref. 45 förhandsbesked
leveranslagret

och att underrätta
eller genom tredje

lager hos köpavar att anse som inneliggande
nedskrivning
av
ren, med den därpå följande rätten till skattemässig
i Sverige av varor
bestod i försäljning
lagret. Köparens verksamhet

vilken

tidpunkt

varor

sändes på uppdrag
Varorna
från ett utländskt moderbolag.
till
fraktförare
självständig
med
en hamn i Z-land för
en
av säljaren
därefter
transporterades
Varorna
ilastning.
av en annan självständig
Å-stad.
omhändertogs
I Å-stad
till en svensk hamn,
fraktförare
transportföretag.
svenskt
räkning
för
köparens
ett
av
varorna
levererade
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Leveransvillkor
i utlandet

vid inköpen

Å-stad. Konossement
utfärdades
var CIF
och ankom till köparen i olika angiven

i tre exemplar
fann,
Regeringsrätten

ordning.
fick

i likhet

med rättsnärnnden,

räkna

ren
länmades

in varorna
i sitt lager från den tidpunkt
fraktöraren.
den förste självständige

till

att köpadå de av-

RÅ 1982 1:41 och RÅ 1983
Rättsnärnnden
hänvisade till rättsfallen
och anförde därefter.
Aa 159 samt 1945 års motivuttalanden
Av
dessa rättsfall framgår således att regeringsrätten
ansett att 1945 års
motivuttalande
skall ligga till grund för gränsdragningen
mellan
kontraherade
lager. Detta måste innebära
varor och inneliggande
har separationsrätt
i säljarens
köparen
bl.a. att frågan huruvida
konkurs
inte ansetts ha någon självständig
betydelse vid gränsdragningen. Båda rättsfallen
avsåg 1975 års taxering. Rättsläget ansågs
i prop. 1978/79:2lO
inte ha ändrats genom att departementschefen
för gränsdragningen
eftersom
1979 års
förordat
andra principer
inte ledde till någon ändring som direkt berörde
lagstiftning
avunderströks
lager. I propositionen
gränsningen
av inneliggande
också att den där redovisade
inte var avsedd att
uppfattningen
medföra
någon ändring i dåvarande
praxis. Mot denna bakgrund
inte hade ändrats
ansåg sig nämnden böra utgå från att rättsläget
i prop.
1978/792210
och att således 1945 års
genom uttalandena
motivuttalande
fortfarande
hade tillämplighet
i fråga om vilka
I detta
tillgångar
varulager.
som skulle anses ingå i en skattskyldigs
saknade självalltjämt
låg att frågan om köparens separationsrätt
i förutvarande
ärende var att en
ständig betydelse. En förutsättning
från
transporterade
säljarens fabrik
självständig fraktförare
varorna
till hamn i Z-land. I och med att varorna omhändertogs
av fraktförtill köparen i den
aren måste de anses ha avlärrmats för transport
Från samma tidmening
som avsågs i 1945 års motivuttalande.
räkna in varorna i sitt lager.
punkt ñck köparen följaktligen

Sammanfattningsvis

att köparen kan räkna in
obligationsrättsligt
giltigt
ett
varor
anspråk på tillgångarna
omhändertagits
köparen
samt att varorna
av
eller av tredje man för köparens räkning eller att varorna av säljaren
för transport
avlärrmandeavlänmats
till köparen.
Det köprättsliga
då
bl.a.
leveransklausuler
inte,
vilket
innebär
begreppet
att
avses
i sitt

visar ovanstående

lager förutsatt

praxis

att det finns

Vidare
saknar självständig
betydelse.
av dokument
eventuella
skall
avlämnad
avtal
parternas
om att varan
anses
redan genom avtalet lämnas utan avseende. Inte heller tillmäts
köpai säljarens konkurs någon självständig
betydelse.
rens separationsrätt

eller

besittning

kan

I rättsfallen
utgöra

Frågan
rättsfall

har inte heller

uttryckligen

behandlats

vad som kan anses

god redovisningssed.
har behandlats i ett
på inventarier
om rätten till avskrivning
RÅ
1978 Aa 149 och även där var själva leveransen
till
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avlänmande

köprättsligt

god redovisningssed.

till

eller

leveransbe-

inte och inte heller

emellertid

lager gjordes

inneliggande

vid

greppet
till

till

hänvisning

uttrycklig

Någon

avgörande.

köparen

Leverans-

med det
närmast ha uppfattats
som entydigt
synes
vid
varulager.
gäller
leveransbegrepp
som
Å
finns inom doktrinen,
Delade meningar
ena
se följande avsnitt.
med det
för inventarier
är identiskt
sidan hävdas att leveranskravet
dock

begreppet

som

varor,
ledande

avgränsningen

vid

gäller

å andra

sidan

mellan

varulager

och

kontraherade

bör vara vägatt god redovisningssed
detta
kan inneoch
värdeminskningsavdrag
att

hävdas

för rätten till
inträder
bära att avskrivningsrätten
har fullgjorts.
köpekontraktet

i och med att avtalsvillkoren

för

Doktrin
innebörden
äganderätten,
av inneom den skatterättsliga
behandlats
i
har utförligt
leveransbegreppet
lager,
liggande
m.m.
och
SN 1975, s. 427 ff, Bergström
doktrinen
se bl.a. Grosskopf,

Frågan

SN 1985,
s. 18 ff,
s. 381 ff, Göranson,
1989,
SN
ff,
Bergström
645
1988,
Grosskopf,
s. 266,
s.
och
Rabe
472
SST 1991, s. 335 ff, Grosskopf,
Nordquist
s. 517
s.
och s. 273. I korthet
och Lodin, Inkomstskatt,
s. 247 f., s. 265
Thorell,

1982,

SN

SN

kan

sägas

att

form

menar att någon
krävs även
uttalande

tillgångar

och

Grosskopf,

Bergström,

Rabe,

Lodin

och

Göranson

av leverans i enlighet med 1945 års motivmellan avskrivningsbara
vid gränsdragningen

kontrakterade

anläggningstillgångar.

av detta leveransbegrepp
stående sammanfattning
som gjorts

Tolkningen

av
med den ovanuppfattning
Nordquists

överensstämmer

innebörden

av praxis.
giltigt avtal

i
kan vara tillfyllest,
att ett obligationsrättsligt
parterna emellan utan att inventariervart fall när avtalet är fullgjort
för samtliga är meningen
Gemensamt
förvärvaren.
till
levererats
na
är dock

skydd för köparen mot säljarens borgesakrättsligt
att något krav
överlåtelsen
Om
närer inte uppställs.
som redan
avser tillgångar
leveranskravet
befinner
att
sig hos tredje man anses det emellertid
kan

ersättas

med

denuntiation,

dvs.

på sätt att det framgår
har rätt att förfoga över godset.
SN 1982,
och Thorell
Bergström
överlåtelsen

att tredje man underrättas
att säljaren fortsättningsvis

om
inte

s. 388 och s. 394 f. framhåller
grundas
på lagertillgângar
att nedskrivningsrätten
att det är naturligt
Detta innebär att köparen skall
på vad som är god redovisningssed.
sina
dvs. då säljaren fullgjort
redovisa lagret i och med avlämnandet,

skyldigheter
om

säljaren

gentemot

köprättsligt

köparen.

är knuten till
och realiserat
en intäkt,

Bokföringsskyldigheten

avlämnat

varorna
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vilket

inte behöver

innebära att varorna
sådan
lösning skall överensstämma
att en
syften måste man därför desutom kräva,
för

lager

levererats

till

köparen.

För

med lagemedskrivningens

att varorna lämnat säljarens
till köparen eller att tredje man omhändertagit
transport
för köparens räkning.
Det är ur skattesynpunkt
viktigt
att

varorna
varorna lämnat säljarens
kontrollera
att tillämpa,

skattefusksyfte.

Enligt

även vid

samma
Inom
att vid
ställda,

gränsdragningen

hävdas

doktrinen

i möjligaste

och

SN

1989,

leverans

dock
mellan

avskrivningsbara

tillgångar

levererade

och att reglerna är lätta
mån svåra att utnyttja
i

s. 266 gäller troligen
inventarier.
av
nämligen
även en annan uppfattning,

Bergström

leveranskrav

rådighet

omedelbara

tillgångar

är leveranskravet

men
mellan varulager
som vid gränsdragningen
Denna
mening bygger
sättningstillgångar.

och

kontrakterade

i huvudsak

sannolikt

om-

att vid
anknöt depar-

införandet
om kontraktsavskrivning
av bestämmelserna
mellan inneliggande
tementschefen
inte till gränsdragningen
utan utgick

och be-

inte detsamma

lager och

från

att god redovisningsvaror,
skulle vara vägledande.
sed med avseende pâ anläggningstillgångar
och härvid
bör därför utgå från god redovisningssed
Bedömningen
kontraherade

giltigt köpekontrakt
kan det vara tillräckligt
att ett obligationsrättsligt
något moment av
har upprättats.
Det krävs således inte, generellt,

fysiskt

avlämnande

Denna

uppfattning

att köparen skall få värdeminskningsavdrag.
och då särskilt
vad
har hävdats av Nordquist,
för

slb, se följande avsnitt, 6.5.2.
och
Sambandet
mellan
redovisning

gäller

Rabe vilka

Grosskopf,

skattereformen

efter

prop.

l990/9l:5

även prop.

framdeles

nedskrivning

beskattning
tas upp även av
eftersom
detta
samband stärkts
att
1989/90:110
517
och
s. 530 ff, jfr
s.

framhåller

mässiga bedömningar

för skattemässig av- och
s. 83 kan tidpunkten
helt komma att ansluta sig till redovisningss.

skatt,

473 och s. 518 f., jfr dock Lodin, Inkomsti vissa
Detta skulle enligt dessa företrädare

s. 266 och s. 273.
kunna leda till att en vara anses lämna säljarens lager vid senare
skulle få rätt till
tidpunkt
än i dag och att köparen skattemässigt
fall

på inventarier

värdeminskningsavdrag
självständig

fraktförare

och inventarier

resp.
till
levererade

ex.
en senare tidpunkt
fritt levererad
viss ort
fastighet resp. inventarierna

vid

leveransklausul

köparens

RÅ 1987 ref. 45 har kommenterats
Rättsfallet
tas ibruk.
av
bl.a. Grosskopf
SN
1988, s. 646 f. och han anför bl.a. att tolkinneburit
ningen av lagervärderingsreglerna
att en diskrepans synes
mellan vad som kan anses vara god redovisningssed
ha uppkommit
kunnat

och

den

således
redovisa

innebörden

skatterättsliga

rimligt

att

en fullgjord

anta,

att

prestation

säljaren

av lagerbegreppet.
redovisningsmässigt

så länge han står risken

Det
inte

synes
kan

för varorna.
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lång tid
säljaren kan stå risken för varorna även relativt
fraktförare
till en självständig
efter det att de rent fysiskt överlänmats
skulle säljaren alltså kunna hamna i den egenartade situationen
att
Eftersom

648.

medta

i sitt varulager
varorna
inte kan redovisa varorna som sålda
rekommendation
RR 2 Redovisning

kan

längre

som han civilrättsligt
Jfr Redovisningsrådets

samtidigt
s.

inte

skatterättsligt

han

1992
där frågan om vid vilken
tidpunkt
december
av varulager
behandlas.
I
32.
Gränsen
punkten
i
lager
skall
ingå
köparens
varor
ett bokslut kan det
eftersom äganderåda oklarhet om vad som skall ingå i ett varulager,
kan vara svår att fastställa t.ex. då varorna är
rätten till ett varuparti
mellan säljare och köpare eller är Omhändertagna
under transport
av
kontrakt

mellan

balansdagen,
man eller ligger kvar hos säljaren. Om,
med de sålda varorna
och rättigheter
som är förknippade

tredje
risker

har

köparen,

övergått

i köprättslig

normalfallet,
skall

"Vid

sägs följande.

och varulager

dessa ingå i köparens

fullgjort

mening,

avlämnat

lager.

prestation
och

har

och,

i

därmed

varorna
har som regel
fraktklausul

Avtalad

för bedömningen."

betydelse

avgörande

sin

säljaren

de

Övriga tillgångar
För fastighet

och byggnad

i praxis

den principen

har

skatterättsligt
på annans mark fastighet
vilken
den
till
egendomen
tillämpats
att
skattesärskilda
förhållanden
föreligger,

anses, om inte
från och med den dag bindande
som ägare av egendomen
träffats även om egendomen enligt avtalet skall
avtal om överlåtelse
RÅ
1980 1:24.
Skattskyldigförst vid en senare tidpunkt
tillträdas
till
värdeminskningsavdrag
för rätt
tidpunkt
het för inkomst,
m.m.
överlåtits

mässigt

inträder

förhållanden

förbehåller
beroende

säljaren
som
bl.a.

i regel vid undertecknandet

alltså

särskilda

som
äganderätten

sig

av att olika
vid beräkning
fram

ägare

till

för

avdrag

se

närrmda

rättsfallen
intill

tillträdesdagen,
Säljaren

till

en framtida
Vid

Sådana

säljaren

tillträdesdag,
sådant

som är
förhållande
har

av inkomst av fastigheten skattemässigt ansetts
till
och således varit berättigad
tillträdesdagen
1950 ref.

fram till denna senare
av fastigheten
och RÅ 1993 ref. 16. I de
5 I och

hade säljarna
dess köpeskilling

och tillträde

förlorar

av köpekontraktet.
tidpunkten
är om

uppfylls.

villkor

underskott

särskilt

tidpunkt
tigheterna

kan påverka

sitt

skydd

förbehållit

erlagts,

sig äganderätten
vilket

skulle

till

fas-

ske senast på

skett.
mot

köparens

om det uppdäremot förbehållit

borgenärer

Har säljaren
köpehandling.
rättas en ovillkorlig
gäller
eller uppställt
sig hävningsrätt
annat giltigt återgångsvillkor,
1991:81
129
SOU
förbehållet
även mot köparens borgenärer,
s.
se
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köparens

redan

skydd

mot
såväl

köpeavtalet,

säljarens
när

det

borgenärer
gäller

fast

inträder

detta

egendom

genom
som
har dock i ovan nämnda
på annans mark. Regeringsrätten
rättsfall
inte uttryckligen
hänvisat till överlåtelsens
verksakrättsliga

byggnad
ningar.
Vid

inköp

rättsövergången

bör samma tidpunkt
för ägandeav färdiga byggnader
för
gälla för byggnaden
sådana
fastighetsdelar
som

behandlas som inventarier.
som skattemässigt
Vid leasing torde frågan om vem som skattemässigt skall anses som
sällan vara oklar eftersom
avtalen inte brukar
ägare till byggnaden
innehålla

några

bestämmelser

skall övergå till
om att äganderätten
köparen vid en senare tidpunkt. Jfr SOU 1991:81; vid slb av fastigheter är det brukligt
köpebrev och hyresavtal uppatt Köpekontrakt,
rättas

samma
Beträffande

dag.
immateriella

värdeminskningsavdrag
språk på rättigheten.
skydd

mot

säljarens

rättigheter
räcka

torde

det för köparens

rätt till

med

giltigt
ett obligationsrättsligt
anRedan avtalet ger för övrigt köparen sakrättsligt
borgenärer.
Enligt RÅ 1992 ref. 104, förhands-

besked

i ett trepartsförhållande,
har enbart
om leasing av patenträtt
innebära
försäljningsavtalet
ansetts skattemässigt
en sådan ägandemellan parterna att köparen blivit berättigad till värderättsövergång

minskningsavdrag

avseende

patenträtten.

Ett aktiebolag,
A, som var moderbolag
i en koncern
avsåg att
överlåta
till ett ñnansföretag,
Y. Detta företag skulle
en patenträtt
därefter
komma att till ett dotterbolag,
B, inom nämnda koncern
licens att använda patentet enligt ett leasingupplåta en exklusiv
avtal. Avtalets
löptid var inte slutligen fastställd och avtalet innehöll såväl förlängningsklausul
med innebörd
att
som säljoption,
inte skedde med visst antal år,
leasetagaren skulle, om förlängning
anvisa annan köpare än sig själv till patentet.
I ansökan ställdes
kostnad i Bzs
frågan om leasingavgifterna
utgjorde en avdragsgill
rörelse och om Y fick göra avskrivningar
patentet. B ansågs av
Skatterättsnärrmden
ha rätt till avdrag för leasingavgifterna
såsom
för hyresbetalningar
och Y ansågs ha rätt till värdeminskningsavNämnden
drag avseende patenträtten.
att dess
angav inledningsvis
ställningstagande
grundade sig på en principiell
bedömning
av innebörden
avtalsutkasten
redovisade
av de genom de presenterade
transaktionerna.
Nämnden tog inte ställning till avtalens utforrrming
Därefter
i övrigt.
anförde närrmden följande.
ärendet är fråga
s.k.
sale
and
leaseback
i
där objektet är
trepartsförhâllande,
ett
om
immaterialrätts
liksom
tillgång
sale and
Leasing
är
natur.
av
en
leaseback en sedan länge väl etablerad och vanligt förekommande
transaktionsform.
har också såvitt gäller både fast
Regeringsrätten
och lös materiell
egendom godtagit att sådana transaktioner läggs
till grund för beskattning
såsom för uthyrning
RA
1987 ref. 5
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RÅ 1989 ref. 62 och RÅ
försäljning och återförhyming
saknas att anlägga ett annat betraktelsesätt
1992 ref. 21. Anledning

respektive

Avtal med innebörd
när transaktionerna
avser en imrnaterialrätt.
motsvarande
de till beskedet fogade får anses innebära dels att en
skattemässigt sker mellan parterna och dels att
äganderättsövergång
anförde
Regeringsrätten
sker
upplåtelse
att de
av patentet."
en
i övrigt som A och
och de omständigheter
avsedda rättshandlingar
grund för meddelande
Y åberopat utgjorde tillräcklig
av förhandsbesked. På grund härav och då ett sådant besked fick anses vara av
meddelas.
I saksynnerlig vikt för bolagen borde förhandsbesked
Skatterättsnänmdens
uppfattning
delade Regeringsrätten
frågorna
förhandsbeskedet.
och fastställde

meningarna i Regeringsav ansökan och de skiljaktiga
rätt att utnyttja patentet och de
rätten hade leasetagaren en exklusiv
denne och leasetagaren
från patentet tillföll
intäkterna
huvudsakliga
framgår

Såvitt

även rätt att genom licensen utnyttja
i sin verksamhet
så länge patentet

hade troligen

uppfinningen

dock

inte, jfr

ledamöter

skiljaktiga

framgår
m.m.
,
och Skatterätts-

förlängningsavtal

av säljoption,

utformning

ett exploateavtalen, såsom förhade

kring

omständigheterna

De närmare

ringsvärde.
värvspris,

den underliggande

i Regeringsrätten,

angav inte några egentliga skäl för sitt beslut, varför det är
ledasvårt att närmare kommentera
utgången i målet. De skiljaktiga
leasetagaren och inte finanspå olika grunder,
möterna tillerkände,
nämnden

avskrivningsrätten

bolaget

mot

bakgrund

av

bl.a.

leasingavtalets

utfornming.

Särskilt

6.5.2

lease
När det gäller

om

vid

leveransbegreppet

sale

and

back

sale and lease back finns

det inte något avgörande

inventarier
och tidpunkten
för
som behandlar
avskrivning.
Rättsläget är, som tidigare framgått,

Regeringsrätten

rens rätt till
oklart om det utöver
tarierna
även krävs
detta leveransbegrepp
lämna

skattemässigt är ägare till
att förvärvaren
till denne och vad
levererats
att inventarierna
i så fall innebär. Detta får självfallet
avgörande

vid

ras till köparen medför
Genomförs
borgenärer.
dock

köparen

erhålla

något
inven-

en slb-transaktion
säljaren. Det förhållandet

betydelse

av

köpa-

eftersom

inventarierna

inte

skall

normalt inte levereatt inventarierna
också att köparen saknar skydd mot säljarens
transaktionen
kan
enligt
lösöreköpslagen

sådant

skydd.

Huruvida

detta

skatterättsligt,

kan
utgör ett omsättningsköp,
att transaktionen
ersätta den fysiska leveransen är omstritt,
se senare avsnitt om uppfattningen inom doktrinen.

under

förutsättning
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skall anses ha ägt rum vid slb, eller om
Frågan om en försäljning
transaktionen
skall betraktas som en säkerhetsöverlåtelse,
har däresåvitt avser fast egendom respektive
byggnad på ofri
mot prövats
RÅ 1989 ref. 62 I och
grund. I förhandsbeskeden
ansågs försäljha skett.

ning

betänkande
visas.

1991:81

Här kan dock

bl.a.

s. 114
sägas att enligt

kort

kommenterats

i mitt

och s. 197 ff,
förutsättningarna

vartill

delhän-

för ansök-

förvärvade

form upprättat
köparen genom ett i föreskriven
den fastighet som köparen sedan hyrde ut till den tidigare

ningen I
köpeavtal

Regeringsrätten

ägaren.

har utförligt

Avgörandena

SOU

farm bl.a.

att de skäl som talade
deras
anvisade
utformning
än

för

att ge
inte hade
en annan
den styrka som borde krävas för att anse rättsläget vara ett annat än
det som följde av parternas rättshandlingar.
Ett omsättningsköp
anMot bakgrund av egendomens karaktär,
sågs alltså föreligga.
fastig-

avtalen

innebörd

het respektive

byggnad,

ning beträffande
Praxis

kan dock

ett eventuellt

dessa rättsfall

leveranskrav

inte ge någon
för inventarier.

led-

i mervärdesskattemâl

m.m.

Frågan om leverans av vara ägt rum vid sale and lease back har varit
i ett antal mervärdesskattemål.
Enligt mervärdesuppe till prövning
NML,
skattelagen 1994:200,
är den skyldig att betala mervärdesskattskyldig,

skatt,

eller

omsätter

som inom landet i en yrkesmässig
tjänst, 1 kap. 1 § 1st.
1 och 2§

vara
skattepliktig,
är som huvudregel
särskilt
generella skatteplikten
anges,

omsättning
den

verksamhet

1 st.
inte
undantag
om
3 kap. 1 § NML.

All
från
Med

2 kap.
av vara förstås att en vara överlåts mot ersättning,
Skyldigheten
1 § 1 st. NML.
inträder
att betala skatt vid omsättning
Om dessförinnan
den som omsätter varan
när varan har levererats.
får ersättning helt eller delvis för en beställd
skattvara, inträder

omsättning

när ersättningen inflyter kontant eller på annat
den som omsätter varan till godo. Med leverans av en
att varan avlämnas eller att den sänds till en köpare mot
eller efterkrav,
1 kap. 3 § l och 2 st. NML.
Med leve-

skyldigheten

i stället

sätt kommer
vara förstås
postförskott

rans av vara bör enligt förarbetena
köparen och vidare att avsändandet
värdesskattehänseende
kan betraktas

därigenom

inte har avlämnats

och

1993/94:99

till

avses

att varan

av en vara till
som leverans

köparen

prop.

avlänmats

köparen

även om
1978/792141

till

i mervaran
s. 40

Det mervärdesskatterättsliga
s. 126 f..
leveransbegreppet
synes således ligga relativt nära det inkomstskatterättsliga leveransbegrepp
som gäller vid lager.
prop.

De bedömningar
transaktion

skall

som skett i inkomstskatterättslig
behandlas
som en överlåtelse

praxis
är av

av om en
intresse för
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mervärdesbeskattningen

då grunderna

inte kan

för denna bedömning

se Melz, s. 281 och s.
antas strida mot den mervärdesskatterättsliga
f..
134
Frågan
289 samt prop. 1993/94:99
om en viss transaktion
s.
eller inte bör då besvaras på samma sätt vid
utgör en överlåtelse
som vid inkomstbeskattningen.
bör därför
säkerhetstransaktioner

Vid

mervärdesbeskattningen
ning

och liknande

pantsätt-

inte omsättning

anses föreligga.
trädde i kraft den l juli 1994. Samtidigt upphävdes lagen
NML
GML.
Enligt 2 § 1 st. 1 GML var
1968:430
om mervärdeskatt,
verksamhet
den skattskyldig
omsom inom landet i yrkesmässig
satte skattepliktig
vara eller tjänst. Med omsättning av vara förstods
till
enligt punkten 2 första stycket, första meningen anvisningarna
eller
i samband med försäljning
2 § samma lag att vara levererats
i förskott
eller a conto för beställd
uppburits
att betalning
vara.
till 4 § GML
Med leverans av vara förstods enligt anvisningarna
till köparen eller avsänts till denne mot postatt varan avlämnats
således när
inträdde
eller
efterkrav.
Skattskyldigheten
förskott
nedan
leverans.
manifesterats
I rättsfallen
omsättningen
genom
Nänmi den numera upphävda GML.
hänvisas till bestämmelserna
i
nedan motsvaras
da regler i GML
som åberopas i rättsfallen
1§1st.
samtl
1 st. 1,2kap.
1 och2§
NMLav
1 kap. 1st.
kap. 3 § 1 och 2 st.

ansågs att en säkerhetsöverlåtelse
inte utgjorde omsättning.

I RSV/Fb

Im

lösöreköp

1978:7

i form

av

framgick
Av ansökningen
att fråga var om ett lösöreköp som skett
Med hänsyn till vad som
säkerhetsöverlåtelse.
i pantsättningssyfte
fann nämnden
framgick
angående syftet med transaktionen,
att
inte
i
förelåg.
GML:s
mening
omsättning
av vara
I RÅ

1983

värdesskatt

1:5,
vid

var fråga om redovisning
fmansieringsföretags
köp av båt och därpå
förhandsbesked,

av mer-

följande

med förbehåll
om
av båten genom kreditförsäljning
fann att
Regeringsrätten
enligt konsumentkreditlagen.
utnyttjande
och även ett eventuellt
var att
av återköpsrätten

återförsäljning

återtaganderätt
förvärvet

se som omsättning

i GML:s

mening.

mot
var följande. Bolaget, B, bedrev långivning
i fritidsbåtar.
B avsåg att köpa båtar och återsälja dem
till konsumenter,
med återtagandeförbehåll
genom kreditförsäljning
och
K. K skulle alltså sälja båten till B, i regel till marknadsvärde,
till samma
teckna avtal om återköp på avbetalning
kort därefter
pris jämte ränta. Båten skulle enligt B traderas i bägge riktningarna
Båten skulle återlämnas
av båtens nycklar.
genom överlänmande
slutits.
Enligt B var
till K först sedan avbetalningsåterköpsavtalet

Omständigheterna
säkerhet
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den affärsmässiga
fördelen för K att han under en tid fick ett kapital disponibelt
sig båten som vid formlig pantutan att frånhända
Bzs fördel låg i att få båten som säkerhet för lånförskrivning.
givningen
utan att behöva ta befattning med den som pantvårdare.
Effekten blev densamma som vid lösöreköp, men utan den publicii övrigt, som ett sådant förutsätter.
tet och de formalia
RN fann med hänsyn till vad som upplysts om bolagets verksamhet, syftet med transaktionerna
och det sätt på vilket de genomförts
mening inte förelåg vare sig vid
att omsättning
av vara i GML:s
eller vid de efterföljande
överlåtelserna
tillbaka till K.
Bzs förvärv
och Regeringsrätten
konstaterade
B överklagade
inledningsvis
att B
bedrev
i fritidsbåtar.
Därefter
anförde
långivning
mot säkerhet
Regeringsrätten
att båten genom Bzs köp övergått till bolaget med
enligt avtalet innefattade omsättning av
äganderätt och att förvärvet
Om K utnyttjade
mening.
återköpsrätten
vara i GML:s
var även
denna transaktion
att hänföra till sådan försäljning
som utgjorde
i samma lags mening.
omsättning
I RÅ

1988 ref.

106, förhandsbesked,
ansågs en byggmästares försäljtill
rörelseinventarier
ñnansbolag,
ett
av
som sedan utan att
lämnade byggmästarens
inventarierna
besittning
hyrde ut dem till

ning

denne

för fortsatt

bruk

i rörelsen

sale and lease back

inte medföra

skattskyldighet.
En byggmästare,
skulle sälja
Omständigheterna
var följande.
inventarier
till ett ñnansbolag,
K, varvid S utan besittningsändring
skulle hyra egendomen för fortsatt bruk i rörelsen.
S frågade om
S
försäljningen
utgjorde
omsättning
skyldig
att efter
om a
var
slut med äganderätt överta de förhyrda
hyrestidens
objekten,
b
Vidare,
hyresavtalet inte innebar sådan skyldighet.
om omsättning
inte skulle anses föreligga enligt frågorna, om det då gjorde någon
skillnad
handling erkände mottagandet
om K i särskild
av egendomen fortfarande
utan besittningsändring.
till RÅ 1983 1:5, att omsättning
RN fann, med hänvisning
i
GML:s
mening skett oavsett om avtalet utformats
enligt a eller
b.
Frågan om Kzs erkärmade av mottagandet var då utan betydelse. Några egentliga skäl för beslutet angavs inte.
fann att S inte var skattskyldig
för
Regeringsrättens
majoritet
överlåtelsen,
transaktionen
utformades
enligt a eller
oavsett om
Två ledamöter
b.
i sak. Majoriteten
anförde som
var skiljaktiga
skäl för sitt beslut bl.a. följande. Inledningsvis
hänvisades till 2 § 1
till 2 § och anvisningarna
punkten 2 av anvisningarna
st. 1 GML,
till 4 § samma lag och konstaterades
skall
att för att omsättning
i den bemärkelanses föreligga måste leverans ha skett åtminstone
sen att varan har avlämnats till köparen eller avsänts till denne mot
eller efterkrav.
Det angavs vidare att förutsättningarna
postförskott
för att leveranskravet
skulle anses uppfyllt hade prövats i RA 1983
där inte var likartade
1:5, men att förhållandena
med dem som

231

232

SOU 1994: 120

Beskattning

i det aktuella målet eftersom det här inte fanns något mofanns
eller avsändande till köparen. Ingenting
ment av avlämnande
avsändande
tänkt
eller
avlänmande
sådant
att
nämnt om hur ett
var
angående verkningarna
ske, förutom
av att finansen förfrågan
Enbart den ommottagandet
"erkänner
bolaget
av utrustningen".
avtal om försäljning
bindande
ständigheten
att ett civilrättsligt
på
förelåg var, mot bakgrund av kraven i GML om skattskyldighet
enligt Regemanifesterad
grund av omsättning
genom leverans,
enligt lagen skulle
för att skattskyldighet
ringsrätten inte tillräckligt
för
överlåtelsen,
inte
skattskyldig
således
S
inträda.
oavsett
var
i sak
Två ledamöter
utformningen
var skiljaktiga
av hyresavtalet.
med leveoch fann att den avtalade försäljningen
var att järnställa
i GML:s
mening, oavsett
omsättning
rans och därmed innefattade
De anförde bl.a. att avtalskonstruktionen
hyresavtalets utfomming.
innebar att äganderätten till godset enligt parternas mening övergått
vilket var bindande mellan
till köparen genom försäljningsavtalet,
fanns
hos
säljaren krävdes inte att
redan
Eftersom
godset
parterna.
bemärkelse.
I rättsi
vanlig
leverans
det tillhandahållits
genom
praxis hade i en likartad situation förvärv av en vara ansetts innefatta omsättning, oaktat köparens äganderätt inte varit sakrättsligt
Transaktioner
83 1:5, jfr även RA 85 1:40.
skyddad RA
av
ledamöterna
även i större
skiljaktiga
de
enligt
torde
aktuell
typ
godtas vid inkomstbeskattningen.
eller mindre utsträckning

förelåg

av bl.a. Bergström,
ff,
s. 53, Göranson SN 1985, s. 28 f., Eklund SST 1989, s. 189
och Melz, s. 289 ff.
SN 1989, 5.105 f., Bohlins s. 21
Strömberg
i RÅ 1983 1:5 bedömt
Sammanfattningsvis
anses att Regeringsrätten
så att äganderätten övergått mellan parterna vid båda
transaktionerna
från

Råttsfallen

1983 och 1988 har kommenterats

med efterföljandvs. som en omsättningsöverlåtelse
skall anses
GML
enligt
omsättning
det
för
att
samt att
bindande
krävs ett obligationsrättsligt
enligt Regeringsrätten

transaktionerna,
de återköp,

föreligga

men däremot
borgenärer.
säljarens

avtal,

skydd för köparen mot
inte något sakrättsligt
Överlämnandet
kan nämligen,
av nycklarna

eller ett omutgör en säkerhetsöverlåtelse
oavsett om transaktionen
inte ge köparen sådant skydd. Göranson konstaterar
att
sättningsköp,
bokstavstolkning
förmodligen
gjort
är en
vad Regeringsrätten
av
för kort tid skall
avtal, där det talas om att äganderätten
parternas
sinshar fäst sig vid att parterna
transaktionsavtalsrättslig
viss
fullfölja
att
en
var
och inte det sakrättsliga,
kedja. Det är således det kontraktsrättsliga,
enligt
Bolagets äganderätt är emellertid
regelsystemet som tillämpats.
Domstolen

bolaget.

övergå

emellan

Göranson

bundna

skäligen

innehållslös

eftersom

bolaget inte har dispositions-

för sin del att 1988 års avgörande
avtal även förutsätts
det
utvisa
utöver parternas bindande
att
synes
åtminstone
ett "moment
som i 1983 års fall då
av avlänmande",

frihet

över båten.

Strömberg

anför
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skulle

av nycklar,
av överlänmande
195.
s.
min mening förelåg i 1983 års fall

jfr

utgöras

även Melz

s. 295

och Eklund

Enligt

och såvitt

en säkerhetsöverlåtelse,
framgår även sökanden.

tycks ha ansett
de facto godtagit en sakrättsligt
att Regeringsrätten
säkerhetsöverlåtelse
även
som omsättning
av vara, jfr
Melz
290
och
293.
Det
Bohlins
22
och
30,
är
s.
s.
s.
s.

vilket

även

Detta

innebär

overksam
Göranson

RN

mellan ominte har gjort någon skillnad
att Regeringsrätten
sättnings- eller säkerhetsköp
utan enbart fäst avgörande vikt vid att
eller köpets form, att
måste
säkerhetsöverlåtelse
ges överlåtelsens
en

möjligt

detta avtal
festerad

är bindande

mellan

parterna

besittningsövergång

leverans,

och att någon form
genom överlämnande

av maniav nycksker till

ägt rum. Syftet med transaktionen,
att överlåtelsen
för ett lån skulle då vara av mindre intresse jfr bl.a. Eklund
s. 193. I sådant fall skulle avgörandet strida mot tidigare praxis och
jfr
skilja sig från inkomstskatterätten
bedömningen
av transaktionen
RÅ 1956 ref. 5.
larna

säkerhet

senare dom från

Regeringsrättens

1988 ger enligt

mening

min

vid

bindande
inte
köpeavtal
ett obligationsrättsligt
att
strikt
skall
inträda,
köprättsligt
räcker för att skattskyldighet
att ett
eventuella överensinte skall tillämpas parternas
avlämnandebegrepp
endast

handen,

redan genom avtalet
om att godset skall anses avlämnat
således inte, att köparens skydd mot säljarens borgenärer inte

kommelse
räcker

skall tillämpas,
en tillräcklig

eller

jfr

dvs. att sakrättsligt

lösöreköpslagen

åtminstone

något

skydd utgör

varken

en nödvändig
skall inträda

för att skattskyldighet
samt att det krävs fysisk leverans innebärande
vilken
eller avsändande",
"moment
av avlämnande

förutsättning

vara varaktig. Jag bortser
kan ha inträtt på grund av eventuell
då från att skattskyldigheten
Denna uppfattning
betalning i förskott.
synes i stort också överensdock att
och Melz framhåller
Strömberg
stämma med doktrinens.

besittningsövergång

leveransbegreppet

emellertid

kan,

inte behöver

respektive

bör

komma

och att begreppet
avtalstextens
formulering
moment
av någon utåt mer påtaglig karaktär,
skulle
För vissa överlåtelser
sittningstagande.

att bedömas utifrån
inte behöver
innefatta
såsom ett fysiskt
det annars inte

be-

att
något moment av levefastställa
någon tidpunkt för beskattningen,
Är parterna överens om att någon form av avlämnande
ägt rum
rans.
torde det vara svårt för någon utomstående
part att hävda motsatsen,
framhållits
har
också
295.
Det
107
att om syftet vid
resp. s.
se s.

lösöreköp

är omsättning

skulle

lösöreköpet

"moment
som krävts
av avlänmande"
sig hos tredje
Om godset befinner
borde

det

enligt

doktrinens

eventuellt

kunna

vara det
24.
Bohlins s.
som besitter egendomen

i praxis

uppfattning

man
i enlighet

med

Regerings-
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uttalande

rättens

om "manifesterad
om överlåtelsen

man meddelas
tid, inte får lämna

ut godset till

leverans"

räcka

sätt att han,
säljaren.

med

att tredje
i vart fall en

under

Doktrin

behandling

Doktrinens
tarier

för

ransbegrepp

att köparen
i så fall innebär

allmänt

6.5.1,

leverans
erhåller

förvärvare

uttalat

kan

i avsnittet
nänmas

att
sale and lease

sig beträffande

det för inventarier
att eftersom
evenskall kunna medges en ny
att avskrivning
förvärvaren
vid slb inte avskrivningsrätt
till de

inventariema.

köpta

direkt

493

för

redogjorts
Härutöver

och anfört

back-transaktioner
krävs

har tidigare

leveransbegreppet.

om
Rabe s.

Grosskopf,
tuellt

av frågan om det krävs leverans av invenskall få avskrivningsrätt,
och vad detta leve-

för

då i allmänhet

sker

Det

inte

någon

fysisk

står kvar hos säljaren. Leverans
torde
utan inventarierna
eftersom
det sakrättsliga
ske genom lösöreköp,
skyddet
bedömförvärvaren
inte är av betydelse för den skatterättsliga

leverans,
inte
för

kunna

s. 652 samt Bohlins s. 24 och
Melz s. 294 som i denna senare fråga är av motsatt uppfattning
mervärdesskatt.
åtminstone
beträffande
Av samma uppfattning
som

ningen

dock

jfr

106.

till

Av

Nordquist,
för

leveransbegreppet

är i huvudsak

att reglerna

till

23 § KL

näringsverksamheten",

"sina

inventarier"

ger i stället intryck
inträder när äganderätten

har begreppet

leverans
vid

lagernedskrivning

framgått,
som tidigare
s. 640. Deras skäl här-

13 och 14
punkterna
om avskrivning
inte innehåller
krav på
något uttryckligt

ordalydelsen,

utan

minskningsavdrag
Vidare

se bl.a. SN 1989, s. 266, som även
RÅ 1988 ref.
i mervärdesskattemâlet

uppfattning
är däremot,
motsatt
och Nordquist,
Blecher
s. 335

anvisningarna
leverans

SN 1988,

Rabe är Bergström,

Grosskopf,
hänvisar

Grosskopf,

inte

rätten

och

"tillhörde

av att rätten till värdeövergått på förvärvaren.

vid
samma betydelse
till kontraktsavskrivning,

rätten

till

vilket

som
vid en jämförelse
Slutligen bör avav respektive förarbeten.
och då gäller att det i
skrivningsrätten
utgå från redovisningssed
med god redovisningssed
regel är i överensstämmelse
att bokföra slb-

framgår

som en avyttring

ett förvärv.
Beträffande
kan framhållas
redovisningen
att
av slb-transaktioner
uppfattningarna
om vad som härvid bör vara god redovisningssed
transaktionen

respektive

Så anser t.ex. Rundfelt
se bl.a. Balans 5/92 s. 28
slb-avtal
med
för säljaren bör behandlas
flertalet
köpoption
ft att
inklusive
sale and lease back,
av leasing,
som lån. Redovisning
och sambandet
för
närvarande
behandlas
av Redovisningsrådet
också

mellan

är delade.

redovisning

och

beskattning

är en av de frågor

som

skall

Beskattning

SOU 1994: 120

utredas

JU

av Redovisningskommittén
Sammanfattningsvis
framgår
krävs

leverans

fysisk

för

rättsfall

inkomstskatterättsligt

avgörande

1991:07.

att frågan
av ovanstående
avskrivningsrätt
är oreglerad,
beträffande

huruvida

att något
slb-transaktioner

inte finns samt att uppfattningen
inom doktrinen
är
av inventarier
för förvärvaren
delad. Å ena sidan anses att avskrivningsrätt
inte
eftersom leverans krävs men inte äger rum. Den fysiska
uppkommer
inte ersättas med ett förkan enligt denna uppfattning
leveransen
farande

eftersom

lösöreköpslagen

enligt
vid

är relevant

det sakrättsliga
skyddet inte
Å andra sidan häv-

bedömningen.

den skatterättsliga

redan vid ett fullövergår på förvärvaren
das att avskrivningsrätten
gjort köpeavtal om detta parterna emellan innebär att godset är avlämnat redan genom avtalet. I vart fall anses att en omsättningsöverfår avtorde medföra
låtelse enligt lösöreköpslagen
att förvärvaren
eftersom

skrivningsrätt,

dennes

härmot säljarens borgenärer
leverans som inte är avsedd att ske.

skydd

vid får anses ersätta den fysiska
betydelse
Betydelsen av ett leveranskrav
är givetvis
av avgörande
eftersom
avsikten
inte är att inventarierna
skall
vid en slb-affär,
också
för
vilken
form
betydelse
Leveranskravet
har
lämna säljaren.
kan omfatta.
av objekt som slb-avtalet
kan i och för
och kontorsutrustning

gäller

motsatsen
monterade

objekt

fastighet.

i säljarens
avtalat

parterna

beträffande

t.ex.

kunna

Lösa objekt

fysiskt

sig

som t.ex.
levereras,

industritillbehör
det

Om

som
skulle

däremot

fordon
medan

är fast

in-

räcka

att
att avlärrmande skett torde även sist nämnda kategori
omfattas av slb-avtal,
förutsatt
att säljaren avger för-

om att egendomen inte hör till fastigheten och att förklaringenligt 24 kap. JB.
en härom skrivs in i fastighetsboken

klaring

6.6

Investorleasing

6.6.1

Beskrivning

I investorleasing,
inblandade

och

även benämnd

nämligen

leasetagare,

är ofta ett industriföretag

partnerleasing,
investor

som genom
Förmedlaren

är minst

och förmedlare.

affären

avskrivningsunderlag.

utgör

bakgrund

anskaffar

tre parter
Investorn

egendom

som
ett finansär att förmed-

är regelmässigt

för transaktionerna
en bank. Gemensamt
laren i vanlig ordning köper in egendom anvisad av leasetagaren,
och
mellan leasetagaren och förmedlaren
leasingavtal
upprättas

bolag

eller

egendomen
beroende
mellan
2,

levereras

till

där han kvarstår

Härefter

leasetagaren.

av affärens uppbyggnad
och leasetagaren
investorn
som direkt

kan

förmedlaren,

agera som ren förmedlare
eller som en aktiv mellanhand

antingen
1

att
att

part i förhållande

till

leasetagaren.
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fallet

I det första

ingångna

redan

överlåter

förmedlaren
till

leasingavtal

leasingobjekten

investorn.

Leasetagaren

inklusive
underrättas,

och leasingavtalen,
till
är Överlåtna
om att objekten,
och ett nytt avtalsförhâllande
uppstår mellan investorn
och
alltså fortsättningsvis
Leasetagaren
erlägger
leasetagaren.
leasing-

denuntieras,
investorn

till

avgifterna

investorn.

Förmedlaren

erhåller

administrera

avtalen

Denne

gör

avskrivning

på egendomen.

och om han åtar sig att
en engångersättning
härför.
Investorn
utgår en löpande ersättning

kreditrisken
Investorns
på leasingavtalen.
finansiering
av
inklusive
kan göras med
leasingavtalet
av leasingegendomen
I det senare fallet kan det vara
egna medel, eller genom upplåning.
finansiär.
förmedlaren
är
som

står normalt

inköpet

I det andra

fallet

överlåts

investorn

Samtidigt

avtalet.

inleds
däremot

transaktionen

med överlåtelsen

och förrnedlaren.

investorn

på lika

sätt som ovan. Till
inte rätten till leasing-

endast egendomen,

ett leasingavtal
och förmedlaren

upprättas

Mellan

investorn

mellan

ingås

alltså ett sale and lease back-avtal.
Dessa parter upprättar oftast också
har rätt att återköpa
att förmedlaren
ett optionsavtal
av innebörd
efter leasingperiodens
utgång eller att investorn har en
leasingobjektet
rätt att hyra ut egendomen
ges förmedlaren
till tredje man och förmedlaren
står således som part i förhållande
till
och fortsätter
leasetagaren
leasingobjekt
att uppbära leasingavgifter,

säljoption.

I slb-avtalet

och eventuella
lösensummor
för investorns
räkning.
som återlämnas
denuntieras
överlåten
till inegendomen
Leasetagaren
är
om att
också
underrättas
leasingavgifterna
även framvestorn,
men
om att
Förmedlarens
köpeskillingsfordran
över skall betalas till förmedlaren.
för leasingegendomen

ningsfordringar.

avräknas

Kreditrisken

ofta löpande

ligger

redovismot investorns
Förmedlarens
på förmedlaren.

genom att räntan mot leasetagaren är högre än den ränta
och förmedlaren.
Genom leasingavtalet
som gäller mellan investorn
kan han också ha garanterat
med leasetagaren
sig att erhålla det i
restvärdet.
Förmedlaren
sköter normalt avtalshanförväg kalkylerade
vinst

görs

teringen
Överlåtna
medlaren
sådana

och uttar ersättning härför.
och objekt
inte
rättigheter
pantsätts

investorn

för
som säkerhet
kan
uppkomma
som

leasingavtals

förmodade

brist

dennes
vid

sällan

fordringar

investorns

sakrättsligt

till

för-

investorn,
konkurs

skydd,

jfr

bl.a.

grund
avsnitt

av

2.1.

kan vara ensam ägare till egendomen.
Vid affärer
där
förekommer
det
av egendomen är mycket kapitalkrävande
med flera
dock ofta att leasegivaren
utgörs av ett kommanditbolag
aktiebolag,
företags helägda dotterbolag,
som kommanditdelägare.
Oftast bildas såväl aktiebolaget
endast för att
kommanditbolaget
som
Investorn

förvärvet

genomföra

leasingtransaktionen

och

bolagen

driver

ingen

annan
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verksamhet.

Varje

understiger

andel i kommandit-

delägares

eller

handelsbolaget

regelmässigt

50 procent och kommanditdelägaren
mottar
till belopp motsvarande
koncernbidrag
sin del av den förlust
som
uppkommer
Leasegivarens
inköp
genom avdrag för värdeminskning.
i hög utsträckning
av egendomen finansieras
genom lån, upp till 90
och vissa utländska
långivare
av anskaffningskostnaden,
ofta villkoren
så att leasegivaren
saknar personligt
betal-

procent
utformar

för lånet,

ningsansvar

Investorleasingen
synnerhet

inför

företagen

även

se även avsnitt
expanderade

skatterefonnen

2.1 och 2.2.l3.

kraftigt
1991.

under

Bakgrunden

1980-talet

och

härtill

främst

i

var
med goda resultat sökte
industriföretag,
att många företag, däribland
sätt att minska sin skattebelastning
genom att skjuta den på framtiden
och lösa upp skattekrediten
till den nya lägre skattesatsen, men enligt
att erfarenheten
verksamheten.

den ordinarie
Skatteskälen

av leasing

senare

kunde

i

utnyttjas

kunde företagen erhålla
låg i att genom investorleasing
och genom avskrivningarna
minska
den be-

avskrivningsunderlag

inkomsten.

skattningsbara
nämligen

Investorns

regelmässigt

närmast

nya leasingverksarnhet
underskott
inledningsvis

med

av de i början av leasingperioden
detta underskott
kunde t.ex. kvittas mot

grund

het. Som tidigare
tarier

framgått

slutet

av
leasingobjekten

med

lånade

om inventarierna
Hade investorn
medel,

på

och
stora avskrivningarna,
överskott
i annan verksam-

medges värdeminskningsavdrag

helt år, oavsett
verksamhetsåret.

under

gick

kunde

för inven-

anskaffats

först

under

finansierat

inköpet

även räntan

på detta

av
län

dras av. Den skattekredit
också räntevinster.
som uppkom medförde
bakgrund
bolagsskatten
sänktes
i
från mer än 50
att
etapper
av
till
30
fr.o.m.
1991
erhölls
också
procent
procent
en ren skattevinst
kunde skjuta skatten framför
sig till denna tidpunkt.
om företagen
Mot

Inför

skatterefonnen

kraftigt.

Inte

sällan

belopp.

Förmedlarna

1991

uppgick
kunde

expanderade

därför

investeringsutgifterna
förbättra

bjuda

form av leasing.
en utvecklad
vinster som fanns i investorleasingen

sin

investorleasingen
till

mycket

stora

lönsamhet

genom att erav de ränte- och skattekunde även komma leasetagarna
Värdet

till

del genom lägre leasingavgifter.
Detta gällde särskilt
inte
kunnat
själva
värdeminskningsavdrag
utnyttja
tagarna

om leaseom de ägt

leasingobjektet,

som t.ex. statliga myndigheter.
där leasegivaren
utgörs av ett handels- eller kommantill en skattemässig
ditbolag med flera delägare ges också möjlighet
inkomst
eller
mellan
underskott
dessa
fördelning
delägare. Det ger
av
I de affärer

även bättre

förutsättningar

koncernbidrag

aktiebolagsform

vad avser möjligheten
att ta emot och utge
i
om delägaren drivit verksamheten

än vad som gällt
se 2 § 3 mom.

SIL jfr

med 1 kap. 2 § och 11 kap.
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10 och ll

med

lideras

koncernbidrag
inte

inkomst,

minskat

har investorleasingen

härtill

Skälen

och betydelse.

hade

nyckeltal

koncernens

som lämnar
sin beskattningsbara

genomförande

skattereformens

Efter

hade då måst konso-

Det koncernbolag

kan genom avdrag härför minska
sällan med betydande belopp.
i omfattning

och

koncernbolag

övriga

försämrats.

därigenom

i detta bolag

Verksamheten

§§ ABL.

är främst

att värdet av att
företagen framöver

eftersom
har reducerats,
skjuta upp beskattningen
Vidare har utforrnaninte kan förvänta sig klart sänkta bolagsskatter.
för Kfaktor.
Underlaget
utgjort en självreglerande
det av K-surven

utgång, dvs. skillsurven är det egna kapitalet vid beskattningsârets
beräknat på visst sätt. I underoch skulder,
naden mellan tillgångar
laget ingår även årets vinst. Avdrag medges för avsättning till skatteom
leasingverksarnhet,

i investorns

verksamhet,

dennes övriga
i all

med främmande

taxeringsåret

1995

vilka

se
Stora

även reducerar

alltså investorns

reducerar

införs

förändringar

5 och
avskrivvinsten

i

survavsättning,

av leasingegendomen

om anskaffningen
kapital.

synnerhet

Fr.o.m.

30 procent

1990:654

9 §§ lagen

ningar

av underlaget,
skatteutjärrmingsreserv.

med

utjärnningsreserven

finansierats

i företagsbeskatt-

sänks från
ningen. I detta sammanhang
att bolagsskatten
30 procent till 28 procent och möjligheten
att göra avsättning till surv
âterföring
1993:1540
avskaffas,
lagen
av skatteutjämningsom
Å andra sidan införs
reserveringsmöjlighet,
allmän
reserv.
en ny
bör nänmas

lagen

periodiseringsfonder,
Avdrag

medges

årsinkomsten
senast

efter

för

och
fem

avskrivningar

genom
till förlustutjänming

avsättning

till

en fondavsättning
år. Om inkomst
minskar

om periodiseringsfonder.
fonden med högst 25 procent

1993:1538

skall

återföras

till

av
beskattning

minskas
av näringsverksamhet
för den möjlighet
således underlaget

medför.
som periodiseringsfonden
och för sådana delVidare bör nämnas att för kommanditdelägare
förhållande
till
delägare i bolaget
övriga
i
ägare i handelsbolag
som
begränförbehållit
sig ett begränsat ansvar för bolagets förbindelser
bakåt

i tiden

Kommanditdelägaren
i bolaget.
för underskott
sas avdragsrätten
och
i den mån avdraget
i bolaget
medges avdrag för underskott
det
inte överstiger
avdrag som medgetts vid tidigare års taxeringar
vad denne satt in eller åtagit sig att sätta in i
som motsvarar
till
För sådana delägare i handelsbolag
bolaget.
som i förhållande
sig ett begränsat ansvar för
övriga delägare i bolaget förbehållit

belopp

högst
till sammanlagt
begränsas avdragsrätten
får
överskott
Överskjutande
för.
han
sparas
ansvarar
som
från bolaget närmast följanoch dras av vid beräkning
av inkomsten
l för18 § 3 st. KL och 2 § 1 mom. 5 st. SIL.
de beskattningsår

bolagets

förbindelser

det belopp
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1993/94:50

sägs bl.a. att det förhållandet
att en
tredje man är begränsat till
ansvar gentemot
insatsen, eller till vad han utfäst sig att sätta in i bolaget, inte ansetts
hindra att kommanditdelägaren
får avdrag med större belopp RÅ

prop.

kommanditdelägares

1979 1:85.
särskild

För bl.a.

aktiebolag

för

reglering

fördelningen

En kommanditdelägare

intar

som är kommanditdelägare
mellan
av underskott

krävs

en

delägarna.

på grund

av det begränsade ansvaret en
En lösning är att beaktieägares.
en
avdragsrätten
till
insatsen.
beloppsmässigt
gränsa
En sådan åtgärd är
för att förhindra
tillräcklig
renodlat skattemässiga kommanditbolags-

ställning

som är näraliggande

samverkan
i seriös
att för den skull omöjliggöra
För att motverka
kringgående bör motsvarande
regel gälla även vanliga delägare i handelsbolag som förbehållit
sig

etableringar

utan
näringsverksamhet.

ett begränsat ansvar
delägare s. 248 f..

för bolagets

förbindelser

i förhållande

till

övriga

till att investorleasingen
minskat
är att
inte
så
i dag, som
uppvisar
goda resultat
sett
under slutet av 1980-talet.
Härtill
kommer att sakrättsliga
och skattehar uppmärksammats
rättsliga risker med investorleasing
allt mer, se

Ytterligare

företagen

anledningar

generellt

mera härom nedan. Vidare har Riksrevisionsverket
i 5 § i Nya föreskrifter
och allmänna
råd till

kapitalförsörjnings-

förordningen

1993:430

l992:406,

ändrad

och omtryckt

den 22 juni

1993

angivit

medverkan
i investorleasing
bör,
att statliga myndigheters
samma
sätt som gäller för sale and lease back, kräva regeringens medgivande. Bakgrunden
härtill
är bl.a. de negativa statsñnansiella
effekter
som kan uppstå.
Det ovan sagda
skulle

sakna intresse

innebär

emellertid

att komma upp till
och början av 1990-talet.

1980-talet

ha sin främsta

investeringsutgiften

betydelse

den kan vara 15-20 år eller mera
kan, eller vill inte finansiera
de kapital.

vestorer

Leasegivare,

anskaffning,
delta

Investorleasingen
när det gäller

uppgår till mycket

domen
sådan

att investorleasing

i dag

inte
utan endast att omfattningen
den nivå som rådde under slutet av

kan förväntas
varande

inte

och betydelse,

kan
alternativt

för

stora belopp

objektet.

torde

egendom

för närför

vilka

och där livsläng-

Brukaren

av egenett köp med eget eller främmansom inte heller de ensamma kan finansiera
låta en eller flera inäven fortsättningsvis
överta,

finansieringen.
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6.6.2

m.m.

Risker
De risker

investorleasing

rättslig

frågor.

vid
som uppmärksammats
dels skatterättsliga
karaktär,
för

som säkerhet
sammanhänger

skydd

ofta överlåtna

relativt

pantsätts

vid

dennes

risker

fordringar

konkurs.
investorn

hamnar

om
obestånd.

vestorns

avskrivningsrätt,

Den
eller

till

och objekt

förmodade
förmedlaren

förmedlaren

av detta
på sakrättsligt

brist

leasetagaren

slutlige

av sakframgått

Behovet

på investom.

med lesingavtals

bl.a.

investorns

svarande

rättigheter

är dels

tidigare

Som

löper

moteller

går i konkurs

återtas,
t.ex. att leasingobjektet
Efter två till tre års
inte löpt ut jfr avsnitt 4.7.
trots att avtalstiden
kan det vara
minskat för investorn
löptid när avskrivningseffekterna
och leaseleasingverksamheten
avveckla
för
denne
intresse
att
av
skattemässiga
vidare.
De
avtalen
säljs
tagaren måste då acceptera att
vid investorleasing
är främst kopplade till frågan om inriskerna
Han

riskerar

avsnitt.

se följande

beskattning

Investoms

Förutsättningarna

för

att investorn

skall

få göra

på

avskrivningar

bedöms som näringsverkär att leasingverksamheten
att äganderätten till objektet skattemässigt anses ha övergått
troligen också att kravet på leverans
och vid inventarier
till investorn
karaktär när godset redan bespeciell
vilket krav är av
är uppfyllt,

leasingobjektet
samhet,

sig hos tredje man.
frågan
för näringsverksamhet,
kriterierna
grundläggande
äganderätten har övergått på leasegivaren och leveransbegreppet

finner
De

tidigare

se avsnitten 6.3.1 och 6.5.1.
har det inom
kriterierna
för näringsverksamhet

om
har

behandlats,

Beträffande

doktri-

bör investorn se till att bolagsatt vid investorleasing
nen framhållits
och att han intar en självstänleasingverksamhet
ordningen omfattar
bör ha frihet
förmedlaren.
Investorn
till
förhållandet
i
dig ställning
risk och
inte helt överlåta administration,
att agera på marknaden
och han bör ha affärsmässiga
förmedlaren
val av leasetagare
i vart fall i viss utdenne. Vidare bör investorn,
villkor
gentemot
verksamheten
finansiera
sträckning,
genom egen insats och inte låta
förmedlaren

stå för hela finansieringen.

Slutligen

bör verksamheten

och inte utgöras av endast en enstaka affär
ha en längre varaktighet
för att
Risken
bör inte enbart vara skattemässigt.
och vinstsyftet
har ansetts föreligga främst
inte erhåller avskrivningsrätten
investorn
där förmedlaren
vid den form av investorleasing
agerar som aktiv
slb-avtal.
slutit ett
och där denne och investorn
mellanhand
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I praxis
getts,

då

kraven inte satts så högt som ovan
synes emellertid
vinstsyftet.
Näringsverksamhet
särskilt
beträffande

anhar

gått med underskott
trots att leasingverksamheten
ansetts föreligga
in i verksamheten
för investorn
och det avgörande motivet
att
varit att vinna skattefördelar.
angående mervärdesskatt,
I RÅ 1985 1:40, förhandsbesked
prövaenligt GML förelåg vid partom yrkesmässig verksamhet
1 st. till 2 § GML anses
punkten
Enligt anvisningarna
bl.a.
inkomsten
yrkesmässig
verksamheten
när
utgör skattesom

des frågan

nerleasing.

pliktig

intäkt

av näringsverksamhet

enligt

KL

eller

SIL.

sålde utrustning till ett ñnansieringsföretag,
En datortillverkare
som
Delägarna i handelsvidare till ett handelsbolag.
sålde utrustningen
med en utomstående
bolaget ägde tillsammans
part ett aktiebolag.
och handelsbolaget
upprättades ett leasingavtal,
Mellan aktiebolaget
hade redan slutit
Aktiebolaget
med handelsbolaget
som leasegivare.
hade
inte
förvärvat
med
kund,
L,
leasingavtal
utrustett
men
en
levererades
från tillverkaren
till den slutlige
Utrustningen
ningen.
förvärvat
utrustningen.
L, efter det att handelsbolaget
leasetagaren,
verksamhet
Handelsbolagets
om inte ett
gav inte något överskott
fann att
kunde utnyttjas. Regeringsrätten
särskilt investeringsavdrag
verksamhet
enligt GML.
bedrev yrkesmässig
handelsbolaget
I RÅ
göra

1992

ref.

21 I

och II

värdeminskningsavdrag

var frågan om investorn
inventarier.
på förvärvade

hade rätt att
I de olika

till leasingobjektet
övergått
om äganderätten
till investorn,
ägt rum, om investorn
om leverans av inventarierna
lag
bedrivit
rörelse
och
frågan
ha
kunde
om då gällande
anses
tillämplig.
skattetlykt
1980:865
var
om
instanserna

bedömdes

elektInvestorn
K tillverkade
följande.
Omständigheterna
var i I
och omriska ugnar och verksamheten
var mycket vinstgivande
uppgick 1983 till ca 90 mkr. Under samma år förvärvasättningen
förmedför ca 48 mkr från tre olika ñnansbolag,
de K inventarier
finansierades
dels genom lån från annan än
larna. Anskaffningen
lämnade
kredit
dels genom att en av förmedlarna
förmedlarna,
och dels genom en mycket begränsad
motsvarande
köpeskillingen
hyrdes omedelbart
insats av eget kapital. Inventarierna
ut till förSlb-avtalet
mellan K och S kommedlarna,
genom leasingavtal.
enligt vilket S hade rätt att under
pletterades med ett optionsavtal
och
framgick,
återköpa
inte
vissa omständigheter,
närmare
som
Både före och efter denna
under hyrestiden.
försälja inventarierna
sale and lease back nyttjades inventarierna
av tredje man enligt ett
leasingavtal med S som leasegivare. S bestämsedvanligt finansiellt
och hade
de vilka inventarier
som skulle omfattas avöverlåtelsen
rätt att utan Kzs hörande byta leasetagare. Aven efter överlåtelsen
tredje man och leasingavgifterna
stod S som leasegivare gentemot
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kom
till S. Efter slb-transaktionen
betalades även fortsättningsvis
Tredje
alltså tredje man att stå som andrahandsleasetagare.
man
till K, men det saknas i målet uppdenuntierades
om överlåtelsen
i detalj var utformad.
I samband
gifter om hur denna denuntiation
till S. Leasingtill K pantsatte K inventarierna
med överlåtelsen
verksamheten
sedd för sig visade underskott
som främst härrörde
Kostnaderna
för
på inventarier.
från avdrag för värdeminskning
de
uppburna
leasingverksamheten
översteg
finansieringen
av
i den ordiUnderskottet
kvittades mot överskott
leasingavgifterna.
avvecklades
cirka juni
Leasingverksamheten
narie verksamheten.
1985.
i stort de samma, med den skillnaden
I II
var omständigheterna
endast en förmeddet förekom
handelsbolag,
investorn
att
var ett
högre, underinsats av eget kapital var betydligt
lare, investorns
realisationsvinst,
vid
skottet kvittades
mot under året uppkommen
utgång hade S rätt och skyldighet
andrahandsleasingavtalens
att
det utförför Kzs räkning och slutligen förekom
sälja inventarierna
till tredje man. Enligt
köpeligare uppgifter
om denuntiationen
skicka ut denuntiaavtalet skulle säljaren och köparen gemensamt
tionsbrev
till andrahandsleasetagarna
varav skulle framgå att invesobjekten,
att de hyrdes av förmedlaren
torn förvärvat
som i sin tur
enligt leasingavtal mellan dem
hyrde ut dem till underhyresmärmen
och förmedlaren.
hävdade till stöd för att K inte skulle medges
Skattemyndigheten
inte
till inventarierna
i
första
hand att äganderätten
avskrivning
och att
avtalen utgjort en lånetransaktion
övergått på K eftersom
inte
avdrag i vart fall borde vägras med hänsyn till att inventarierna
till K och att dennes möjlighet
levererats
att förfoga över dem var
mycket begränsad. I andra hand hävdades att leasingverksamheten
de för rörelse uppställda kraven och i tredje hand att
inte uppfyllde
borde vägras med stöd av lagen mot skatteflykt.
underskottsavdrag
tillämpligheten
Bedömningen
mot skatteav generalklausulen
av
fann
Länsrätten
flykt lämnas i det följande utanför redovisningen.
sådan
till tredje man förvärvat
att K genom avtalet och denuntiation
i och för sig kunde
rätt till inventarierna
att värdeminskningsavdrag
härvid att K genom denuntiationen
förutsatte
medges. Länsrätten
min parentes.
skydd mot Szs borgenärer,
torde ha fått sakrättsligt
inte kunde anses utfarm Länsrätten
Emellertid
att verksamheten
denna grund vägrades värdeminskningsgöra rörelse, varför K

avdrag.
skulle anses
och yrkade att leasingverksamheten
K överklagade
myndigheten
vidhöll
det
Skattemyndigheten
rörelse.
utgöra
som
Kammarrätten,
anfört i Länsrätten.
som fann att kraven på rörelse
Beträffande
frågan om ägandebiföll
Kzs besvär.
var uppfyllda,
bl.a. att det av avtalen
anförde
Kammarrätten
rättens övergång
klart framgick
att det varit parternas avsikt att K skulle förvärva
över dessa
äganderätten till inventarierna,
men att förfoganderätten
hos S. Karmnarrrätten
redogjorde
i allt väsentligt skulle kvarstanna
jfr ovan, och
därefter för de olika avtalens innehåll och innebörd,
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konstaterade
därefter
bl.a. att det i målet inte hade framkommit
något som tydde på att avtalen mellan K och S borde betraktas som
skenavtal.
Det fick därför
enligt Kammarrätten
antas att avtalen
varit giltiga i enlighet med sitt innehåll.
civilrättsligt
Det hänvisades också till att Regeringsrätten
i RA 1989 ref. 62 I och II, som
rörde bedömningen
uttalat
bl.a.
att stor
av en slb-transaktion,
restriktivitet
borde iakttas vid bedömningen
den reella
av huruvida
och av parterna åsyftade innebörden
av ett avtal var en annan än
den avtalets utformning
anvisade. Kammarrätten
fann att tillräckliga skäl att i detta fall vid taxeringen anse att avtalen haft en annan
innebörd
till inventarierna
äganderätten
än att K förvärvat
inte
Kammarrätten
förelåg. Härefter framhöll
att det för att en ny ägare
skall ha rätt att tillgodogöra
sig värdeminskningsavdrag
utöver
förvärvet
till inventarierna
krävs att rådigheten
av äganderätten
till honom
vid bokslutstillfället.
över dessa överlämnats
Någon
till K hade inte skett och inte heller
fysisk leverans av inventarierna
varit avsedd att äga rum. Inventarierna
hade såväl vid tiden för
avtalen som på bokslutsdagen
befunnit
sig hos tredje man. I en
sådan situation kunde, framhöll
Kammarrätten,
emellertid
ett överlämnande av egendomen till köparen ersättas med en underrättelse
till tredje man om överlåtelsen
denuntiation.
I målet hade upphade underrättats
getts att Szs leasingkunder
om att inventarierna
överlåtits
till K. Uppgiften
hade inte bestritts
och fick godtas.
Denuntiationen
skulle således anses ersätta det fysiska
överlärnnandet av inventarierna.
Att S i förevarande
fall i stor utsträckning
behållit rådigheten över inventarierna
fick enligt Kammarrätten
ses
anslutning till förvärven
hyrt ut
som en följd av att K i omedelbar
inventarierna
till S genom leasingavtal.
En sådan slb-transaktion
kunde enligt Kammarrättens
mening inte medföra att K förlorade
inventarierna.
rätten att göra värdeminskningsavdrag
I Regeringsrätten
fullföljde
sin talan och
skattemyndigheterna
yrkade att K:s taxering skulle bestämmas i enlighet med länsrättens
dom och som grund åberopades att K, bolaget, inte kunde anses ha
bedrivit
rörelse.
yttrade inledningsvis
Regeringsrätten
att "målet
gäller om bolaget varit berättigat till avdrag för värdeminskning
av
vissa inventarier
i leasingverksarnhet.
En grundläggande
fråga är
därvid om den av bolaget bedrivna
verksamheten
utgör rörelse i
KL:s mening
...", och senare "mot bakgrund
av hur skattemynsin talan och den utredning
digheten sålunda utformat
som förebragts i målet saknar Regeringsrätten
anledning utgå ifrån annat än
och att
giltiga förvärv av inventarierna
att bolaget gjort civilrättsligt
bolaget därför är att betrakta som ägare till dem". Regeringsrätten
gjorde härefter
för rörelse var
en bedömning
av om kriterierna
och anförde bl.a. att det i målet inte gjorts gällande att
uppfyllda
verksamheten
brustit i fråga om kravet
Beträffande
varaktighet.
kravet
fann Regeringsrätten
inte
självständighet
att verksamheten
kunde ha anses ha bedrivits
på uppdrag av S och inte heller på
Angående vinststyftet
anförde Regeannat sätt varit osjålvständig.
utvisade talade mycket
ringsrätten bl.a. att enligt vad handlingarna
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de i
sedd för sig under den tidsperiod
för att lesingverksamheten
Vidare
avtalen avsåg inte kunnat gå med vinst.
målet företedda
i praxis satts tämligen
lågt.
hänvisades
till att kravet på vinstsyfte
typiskt sett brukar
har ansetts vara om verksamheten
Avgörande
utomstående.
och för att tillhandagå
Vid
i förvärvssyfte
bedrivas
även beaktas
bedömningen i denna del borde enligt Regeringsrätten
verksamoch karaktär
den omfattning
som olika slag av finansiell
hade inom näringslivet.
Av väsentlig
betydelse
het numera
var
inom mervärdesbeskattning
vidare att Regeringsrätten
ansett fall av
partnerleasing
utgöra rörelse RÅ 85 1:40, RA 1991 ref. 105. Mot
i leasingverkbakgrund av det anförda framstod K:s engagemang
i KL:s mening. Den omständigsamheten som förvärvsverksamhet
in i denna verksamhet
heten att det avgörande motivet för K att
föranledde
enligt Regevarit att vinna skattefördelar
uppenbarligen
varför
Regeinte annan bedömning
jfr RÅ 85 1:40,
ringsrätten
Regeringsrätten
länmade besvären utan bifall.
ringsrätten
var inte
farm
och
leasingverksamskiljaktiga
enig. Två ledamöter
att
var
heten inte kunde betraktas som rörelse.
Det har från vissa håll hävdats

att Regeringsrättens

uttalande

ger stöd
inte uppställs

för att det för köparens rätt till värdeminskningsavdrag
Det enda krav som bör uppställas
något krav på leverans.

enligt

är att köpeavtalet
av ägananger att en överföring
emellan
Om köpet parterna
ägt rum till köparen.
anses
levereras skulle äganderättsövergången
utan att inventarierna
emellan vara tillräcklig.

denna uppfattning
derätten

fullgjort

parterna
Jag delar

inte
har

mening

min

till

tagit ställning

Skattemyndigheten

dom. Enligt
av Regeringsrättens
inte, i vart fall inte uttryckligen,
Mot bakgrund
frågan om ett leveranskrav.
av hur
utformade
sin talan kom endast frågan om kriteri-

denna

bedömning

Regeringsrätten

mot skatteflykt
av generalklausulen
erna på rörelse och tillämpningen
för
har
övrigt
till
direkt
Regeringsrätten
prövning.
även hänvisat
upp
till

detta.
När inventarier

i doktrinen

redan vid

förvärvet

ansetts att den fysiska

befinner

leveransen

sig hos tredje man har
köparen kan ersättas

till

till tredje man. För att köparen
med en denuntiation
om överlåtelsen
inventarierna
torde då
få rätt till värdeminskningsavdrag
så att det av denna framgår att
utformas
förutsättas
att underättelsen
är att betrakta
köparen i fortsättningen
som ägare till godset och
skall

därigenom

rådighet

disponerar
över

godset

över

det.

avskuren

Härigenom
och rådigheten

är säljarens

omedelbara

har övergått

på köpa-

har det i skatterättslig
praxis fastslagits att köparens
ren. Visserligen
eller
varken
borgenärer
säljarens
är en nödvändig
skydd
mot

tillräcklig

förutsättning

värdeminskningsavdrag.

skall
få
för
köparen
att
När godset redan vid försäljningen

rätt

till

befinner
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man är emellertid
man för köparens

sig hos tredje
eller till

tredje

någon

fysisk

leverans

inte möjlig.

räkning

på att säljarens rådighet skall vara avskuren
RÅ
för
1987 ref. 45.
Det typiska
jfr
köparen

bygger

denuntiation

verksam

är just det rådighetsavskärande

fall
har i ovan refererade
leveransen
och rådigheten

Kammarrätten
att den

fysiska

ersättas

med en denuntiation
kan
därför

till

eftersom

denuntiation,

rådighetsavskärande.
ovanstående

fall

S stod

denuntiationen.
till

förhållande

tredje

mot säljarens
efter överlåtelsen

även

man,

på

sakrättsligt

kan

att den är
om köparen i

är

borgenärer

genom
i
leasegivare

som

S uppbar

andrahandsleasetagaren.

andrahandsleasetagaren

leasingavgifterna,

fortsättningsvis

en

inventarierna,

en sådan
vara tveksamt

dock

synes
skydd

erhållit

och övergå

momentet.
den ståndpunkten

avsett
för
typiska

det
Det

över

köparen

man som besitter egendomen.
verksam
en sakrättsligt

tredje

ha

Kammarrätten

intagit

till

Leveranskravet

torde

även
varit

inventarierna
till S och i fall II
hade
att lämna tillbaka
rätt och skyldighet
att sälja objekten för K:s räkning.
i målet är det tveksamt
Såvitt framgår av omständigheterna
om Szs
kan
avskuren för att en giltig denuntiation
rådighet varit tillräckligt

oförhindrad

S dessutom

vilket
till
anses ha skett. Dessutom hade K pantsatt inventarierna
troligen tredje man även underrättats
om, och tredje man hade därför
till
anledning
anta att han alltid hade rätt att lämna ut inventarierna
Även
och
S
skulle
förfogat
leasingavgifterna
S.
över
om
inventarierna

för

sakrättsligt

skydd.

Jfr

4.6.1

K:s

räkning,

är

Inventarierna

hade

och se vidare Håstad,
i förevarande
Kammarrätten

avsnitt

Huruvida

det

tveksamt

nämligen

om
tidigare

K

åtnjuter

tillhört

S.

Sakrätt

s. 250 ff.
mål missbedömt
de sakrätts-

sig om och är, enligt min mening,
betydelse. Det avgörande är att Kammarrätten
även av underordnad
från
det föreligger
ha
utgått
ett krav på fysisk leverans av
att
synes
inventarier,
vilket
dock kan ersättas med en rådighetsavskärande
liga spörsmålen

denuntiation

när

hos tredje

man.

6.7

Cross

inventarierna

border

redan

vid

försäljningen

befinner

sig

leasing

parter inom Sverige
i annat land.
där
dem
skattskyldig
är
parter
en av
ofta cross border
leasing.
internationell
benämns
leasing

Finansiella
utan
Sådan

är svårt att uttala

leasingavtal

ingås inte endast mellan

även mellan

inslag i många svenska
av leasing är i dag ett naturligt
för
verksamhet
och används
som en av många former
Den
kan
investering
finansiering
över
gränserna.
avse t.ex.
av

Denna

företags

form
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av import eller export av anläggningstillgångar
i utländska dotterbolag.

finansiering
investeringar

Självfallet
alla

som
gäller

land.

konstruktion

avtalens

av

leasingen i viss utsträckning,
anpassas den internationella
andra affärstransaktioner,
till den skattelagstiftning
som

i respektive

uppnå

eller

Många

i väsentlig
fördelar.

skattemässiga

leasingsynes emellertid
ha styrts av möjligheten
att
är då så utformade
att de

gånger
grad

Avtalen

de olikheter

i de länder där
som finns mellan skattereglerna
Bakgrunden
är skattskyldiga.
är att man i vissa länder
formella
vid beskattningen
i princip följer den civilrättsliga,
ägande-

utnyttjar

avtalsparterna

synsätt ligga
man i andra länder låter ett ekonomiskt
Som exempel på länder i den först
beskattningen.

medan

rätten,
till

för

grund

kan,

nämnda

gruppen
Italien
Frankrike,
den
USA.

Sverige,

utöver

nämnas

Danmark,

Finland,

och Storbritannien,

och som exempel på länder i
Holland,
och
Tyskland,
Luxemburg

Belgien,
senare återfinns
När det ekonomiska
synsättet

tillämpas

vid beskattningen

görs

och finansiella
operationella
leasingen åtskillnad
I operationella
leasingavtal
som skatteanses leasegivaren

det vanligen
avtal.

mässig

Vissa

ägare.

köp och leasetagaren
kriterier

Avgörande

bakgrund

sett mot
restvärde

och

finansiella

betraktas
däremot
leasingavtal
som
således som ägare till leasingobjektet.
fördelning
är parternas
av risker och förmåner
bl.a.
leasingavtalets
längd, leasingobjektets
av
beskattas

förekomst

Om avtalen i allt väsentligt
av optioner.
och förmåner
som normalt följer med ett ägande
på leasetagaren, kan denne anses som skattemässig ägare se

innebär

att de risker

överförs

avsnitt 8.3.1.
I regel förekommer
Tyskland,
t.ex. beträffande
inte några nationella
till
Skatteregler som begränsar möjligheten
med hänvisning

avskrivning
håller

avskrivning

Som exempel

på samma
på ovanstående

avskrivningsrätten
land,

givarens

leasingavtalet

skattemässigt

till

följer

att även den andre
objekt.

den

avtalsparten

kan närrmas s.k. double

civilrättsliga

dipping.

äganderätten

i

det
t.ex.
erOm
lease-

i leasetagarens kan
äganderätten
men den ekonomiska
utformas
så att såväl leasegivaren
som leasetagaren
i
land. Däriblir att betrakta
respektive
ägare
som

samma leasingobjekt.
genom blir båda berättigade till avskrivning
kan bedömas
Lika effekt uppnås om en och samma leasingtransaktion
i
land,
i
hyresavtal
leasegivarens
avbetalningsköp
ett
men som
som

leasetagarens.
vänds

En form

hävstångsleasing,
av internationell
som anför att göra en double dip, är s.k. japansk
tecknar
avtal med
flygbolag,
t.ex. i Sverige,

vid flygplansleasing

leveraged

lease.

Ett

Före
om leverans av flygplan.
rätten att antecknas i luftfartsregistret

tillverkaren

bolaget

en japansk

investor.

Flygbolaget

leveransen

överlåter

flyg-

som ägare till planet till
i regel förenat
ingår ett leasingavtal,
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med

köpoption,

med

till

köpesumman

investorn

som köper flygplanet
finansierar
Leasegivaren

tillverkaren.

och erlägger

köpet med en
lån från bank, en

del eget kapital och resterande del genom
s.k. defeasance-bank.
Leasetagaren betalar samtliga

mindre

framtida

leasing-

diskonterade
till nuvärde, samt optionssumma
i förskott till
utbetalar leasingavgifterna
vid
som i sin tur till leasegivaren
Transaktionen
betraktas som hyra i Japan och
respektive förfallodag.
på flygplanet,
som köp i Sverige. Båda parter får göra avskrivningar
och leasegivaren
kan dessutom göra avdrag för låneräntorna.
Samma

avgifter,

banken,

till
erlägger
köpeskillingen
om flygbolaget
därefter,
andra
led
i
transaktionen,
ingår
ett
som
med den japanske investorn,
överlåtelseoch leasingavtal
dock utan
defeasanceförfarande.
För rätten att bli registrerad
som ägare erskatteeffekter

uppnås

och

flygbolaget

lägger investorn till flygbolaget
en köpeskilling
som något överstiger
erlagt till tillverkaren.
Flygbolaget
den summa som flygbolaget
anses
tillverkaren
medan
investorn
betraktas
ha köpt flygplanet
av
som
i Japan.

leasegivare

Genom

eller

leasegivaren
aktionen

ningsköp
erlagda

dvs. att varken
avskrivning.
Trans-

endast till

parterna

den del de anses utgöra ränta.
positiva skatteeffekterna
ger utrymme
vilket
också är en konkurrensfördel

Skatteeffekterna

dipping,
tredje

kan dessutom

föras

vidare

i flera

att sänka
för leaseled,

s.k.

föra in part
genom att t.ex. som andrahandsleasetagare
betraktas
land där denne skattemässigt
som ägare till

leasingobjektet,

och således också blir

berättigad

till

avskrivning.

Mervärdesskatt

8
Vid

rätt till

land men som avbetalsom hyra i leasetagarens
får då avdrag fullt ut för
i leasegivarens.
Leasetagaren
medan leasegivaren
beskattas för uppburna
leasingavgifter,

för

givaren.

tillerkänns

leasetagaren

leasingavgifterna,

från

som uppnås minskas
inte sällan med 10

bedöms

leasingavgifter

triple

belopp,

av planets anskaffningskostnad.
den omvända
situtationen
kan förekomma,

procent
Även

De

de skattefördelar

med betydande

finansieringskostnaderna

mervärdesbeskattningen

komstbeskattningen,
köp.

frågan

frågor

Dessa

leverans

uppstå

har tidigare

om
Viss praxis beträffande
har redovisats

skett

i avsnitt

det,

behandlats

avgörande

för

sätt

i avsnitt

6.2.

skattskyldighetens

det mervärdesskatterättsliga
6.5.2.

som vid inmellan
hyra och

på samma
avgränsningsproblem
kan

Vidare

är

inträde.

leveransbegreppet
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Inledning

1

1994:200,

är den

skyldig att
som inom landet i en yrkesmässig verksamhet
omsätter vara eller tjänst, l kap. l § l st. l och
med 3 kap. 1 §NML.
2 § 1 st. ljfr
Enligt

mervärdesskattelagen

betala

mervärdesskatt,

tillhandahållits,

skatt.

skatt inträder

skall bokföras
av faktura,
skatt sker

erhållits

för

genom uttag
en beställd

till merDen som är skattskyldig
alltid
storlek
redoårsredovisningens
av
sker löpande för bestämda tidsRedovisning

redovisningsperioder.

utgående

enligt

Redovisningsskyldigheten

enligt

den s.k.

faktureringsmetoden.

för

redovisningsperiod

den

dvs.

avseende

när affärshändelsen

huvudregeln

i fråga

dvs. i regel vid utfärdande
Även avdrag för ingående

god redovisningssed,

god redovisningssed,

enligt

dessförinnan

har

oberoende

och betala

perioder,

tjänsten

l kap. 3 § NML.

vara eller tjänst,
värdesskatt
skall
visa

varan har levererats,
tjänsten har tagits i anspråk
när

varan eller
helt eller delvis

förskott

eller

skattskyldig,

inträder

Skattskyldigheten

NML,

förvärvet

när

bör

bokföras

i regel vid mottagande

av fakturan.
för
all ingående
göras

Avdrag

för ingående skatt får således i princip

skatt

eller tjänst som erhållits
och för vilken
vara som levererats
Faktureringsmetoden
13 kap. 6 och 16 §§ NML.
mottagits,

faktura

är obligatorisk
lagen 1978:599

enligt
om återtaganderätt
om vara sålts med förbehåll
mellan
mil.,
13
avbetalningsköp
näringsidkare
om

kap. 9 och 19 §§ NML.
beräknas på ett beskattningsunderlag
som, vid
inklusive
andra
ersättningen
utgörs
än
uttag,
av
annan
Med ersättning
förstås det pris som följer
skatter än mervärdesskatt.
värdet av
av avtalet om varan eller tjänsten och i priset inbegrips
Mervärdesskatten

omsättning

bytesvara,

tillägg

till

Följande
En enskild
inte

göra

för

kompensation

skatter

avgifter

och

och

alla

utom ränta, 7 kap. 2 och 3 §§ NML.
då en konsument
avsnitt omfattar inte situationer

andra

priset

konsument
för

avdrag

till

är inte skattskyldig

ingående

skatt.

Vissa

är kund.

mervärdesskatt
konsekvenser

och får
härav

be-

lyses i kap. 7.

6.8.2

En jämförelse

finansiell

mellan

avbetalningsköp

och

leasing

Avbetalningsköp
Vid

avbetalningsköp

avbetalningskontraktet
direkt

mellan

föreligger
upprättas

finansieringsföretaget

skatteplikt
mellan

till

säljaren
och

mervärdesskatt
och

köparen.

köparen
Om

om
eller

däremot
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ñnansieringsföretaget
och köpare

säljare

ett redan
förvärvat

övertar
har företaget

kontrakt

ingånget

en fordran.
omsättning enligt

mellan

Försäljning

av
NML och detta
är inte skattepliktig
en varufordran
inte har någon avdragsrätt
innebär att finansieringsföretaget
vid köp
får fullt
Avbetalningssäljaren
av fordringar.
vilken utgående skatt redan är redovisad.
Om ett finansieringsföretag,
en vara bör däremot

återtar

av varan.
återtagande
gäller särskilda

för sin fordran

efter att ha övertagit
återtagandet i princip

Företaget

sättning

betalt

gör

alltså

bestämmelser

på

ett köpekontrakt,

ses som en omett förvärv
av varan. Vid
reglering
om
av beskatt-

för ingående skatt
resp. inskränkning
av avdragsrätt
är säljare av varan resp. återtar vara efter
när frnansieringsföretaget
från säljaren eller någon annan som denne
att ha övertagit kontraktet
överlåtit
kontraktet
på. Reglerna behandlas i senare avsnitt i samband

ningsunderlag

om finansiering
av mervärdesskatt.
och som köpagenom avbetalningsköp,
som finansieras
betala, utgörs av anskaffningspriset
inklusive
mervärdes-

med frågan

Det belopp

ren skall
skatt. Skatten

skall

i sin helhet

redovisas

omedelbart

när transaktio-

i förekommande
fall ñnansieringsföretaget,
nen ägt rum. Säljaren,
alltså hela den utgående skatten under den redovisningsredovisar

Avbetalningsköpanär varan levererats och faktura utfärdats.
till
för
hela
den
skatten
under den redohar
avdrag
ingående
rätt
ren
skett
och
faktura
leverans
visningsperiod
mottagits.
Beskattningsnär

period

av försäljningspriset,
exklusive
vad som utgör

värdet

utgörs

ningar

dvs.
ränta

betalsumman av framtida
krediten.
Räntor fram till

är ur säljarens synvinkel
en del av produktionskostnaden,
han
har
betala,
och ingår därför i det besjälv
ränta som
att
Räntor efter leveransen
vederlaget.
den
skattningsbara
är däremot
leveransen

dvs.

ränta
kredit,

som köparen har att erlägga till säljaren,
och ingår inte i beskattningsvärdet.

Finansieringen
särskilda

regler

som ränta på lämnad

kan erbjuda
av mervärdesskatten
gäller vid förvärv
av personbil,

vissa problem
se härom

och

i senare

avsnitt.

erläggs således mervärdesskatt
en gång vid
sker
successivt
även om konsumtionen
av varan
genom varans
sker i sin helhet vid förvärvet
användning.
Beskattningen
när säljaren

Sammanfattningsvis

köp,

levererat

utgörs
varan och avsänt faktura. Det belopp som finansieras
inklusive
skatt.
I
inte
anskaffningspriset
beskattningsvärdet
ingår
av
räntan på krediten.
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Finansiell
Vid

leasing

den ingående

lyfter

Leasegivaren

Utgående

med inköpet.

i samband

vilka

har rätt till

Vid leasing
mottages.
behandlas i senare avsnitt.

och fakturor

regler,

och skatten

i den takt som tjänsten
gäller
av personbil

skatt på leasingavgifterna

för ingående

tillhandahålls
särskilda

skatt som belöper på leasingobjektet
skatt redovisas däremot i den takt

och som leasingavgifterna
leasetagaren. Leasetagaren

som tjänsten successivt utförs
faktureras
på leasingavgifterna

avdrag

mervärdesskatt.

exklusive

sker all finansiering

leasing

finansiell

innefattande
förvärvar
Om ett finansieringsföretag
ett leasingobjekt
för företaget för
skattskyldighet
uppkommer
ett löpande leasingavtal
Om

hyrestjänsten.
leasegivare

lämnar

finansieringsföretaget

däremot
i

säkerhet

mot

lån till

innebärande

leasingavtalet,

rätten

en
till

uppkomoch tar betalning ur betalningsströmmen,
för finansieringsföretaget.
mer ingen skattskyldighet
Sumleasingavgifterna.
Beskattningsvärdet
utgörs av ersättningen,

leasingavgifterna,

under baserlägger
som leasetagaren
räntekostnader,
administraför
ersättning
leasegivaren
perioden ger
tion, risk och vinst samt medger avskrivning
av hela eller del av
Vid
finansiell
leasing ingår
anskaffningskostnad.
leasingobjektets
i
för
den hyrda
finansieringskostnaderna
således
även
varan
man

av

leasingavgifter

de

beskattningsvärdet.
tillhandahåller

Det belopp
mervärdesskatt.

exklusive

anskaffningspriset

Beskattningen

tjänsten.

således uppskjuten.

blir

hyran,

i takt med att leasegivaren
av leasingavgifterna,

sker beskattningen

Sammanfattningsvis
successivt

utgörs av
som finansieras
I beskattningsvärdet

för uthyrningen.

ingår finansieringskostnaderna
Jämförelse

Redovisningsskyldigheten
gått,

inträda

vid

väsenligt

behandlas

leasetagarens

avdragsrätt

utsträckning.

Vid

avdragsrätten

varit

leasegivaren
lyfta

av

den sålunda

en
inte kunna

vid

ingående

som ovan
en transaktion
med en transaktion

framsom

som
hyra.
av en tjänst,
för uthyrningen
uppskjuts och

ingående

skatt

förskjuts

i motsvarande

hade redovisningsskyldigheten

och

omedelbar.

innebär
torde

för

avbetalningsköp

huruvida

leasing

ningsköp

kan,

för

tidpunkter

redovisningsskyldighet

Leasegivarens

Frågan

mervärdesskatt

olika

köp, jämfört
som varuleverans,
tillhandhållande
successivt
som ett

behandlas

ell

för

förvärv
skatt

fördel

uppskjutna
för

beskattningen

parterna

ges ett generellt
av leasingobjektet
medan debitering

jämfört

vid
med

finansiavbetal-

att
svar. Det förhållandet
har rätt att omedelbart
skatt
av utgående
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kan ske successivt

leasingavgiften
leasegivaren
desskatten

ingår

en konkurrensfördel.
vid en senare tidpunkt

detta

mellan

mellan

kan ge
härmed mervärleasing. Å andra sidan

leasade

objektet

som bör
Som tidigare

leasing

av mervärdesskatten.
vid finansiell
leasing

detta inget problem

i be-

av skattebetalningarna
skillnad
någon väsentlig

och finansiell

avbetalningsköp

är finansieringen

uppmärksammas
utgör

det

en nuvärdesberäkning
att det inte föreligger
för kunden.

alternativen

nämnts

för

lång period

erlägger

Vid

innebära

En skillnad

relativt

vid finansiell

finansieringskostnaderna

även

skattningsvärdet.
kan

under
Kunden

eftersom

det

exklusive
belopp som finansieras
utgörs av anskaffningspriset
mervärdesskatt
och den utgående skatten redovisas i den takt skatten på
betalas av leasetagaren.
Vid avbetalningsköp
därefinansieras
det
inklusive
belopp
anskaffningspriset
utgörs
mot
som
av
mervärdesskatt.
lyfta av den ingående skatten
Köparen kan normalt
först i samband med deklarationen,
dvs. ofta först två månader efter

leasingavgifterna

Det är därför

finansierar
mervärdesatt kreditgivaren
dess att köparen kan lyfta sin ingående skatt.
in en betalning
läggs vid denna tidpunkt
I avbetalningsplanen
motfinns inte något lagsvarande skattebeloppet.
Vid avbetalningsköp

köpet.

krav

vanligt

fram

skattebeloppet

till

I praktiken

på kontantinsats.
kontantinsats

denna

ligger

möjligen

ofta en sådan ut. I
tas emellertid
skatten, jfr
belopp motsvarande

kap. 7.
Kreditgivaren
innebär

gående

kan

finansiera

även

mervärdesskatten,

en risk för denne. Köparen får full avdragsrätt
skatten vid förvärvet.
Om egendomen därefter

men detta
för den in-

återtages

på

kommer
inte
betalning
kreditgivaren,
av köparens bristande
staten, att stå risken för det skattebortfall
som kan uppkomma
om det
vid ett återtagande.
avdrag som tillfallit
köparen inte kan korrigeras

grund

När en skattav 7 kap. 6 § 2 st. och 8 kap. 11 § NML.
efter
säljare, eller ett fmansieringsföretag,
att ha översom
med stöd av ägarförbehåll
återtar en vara får
tagit ett köpekontrakt,
minskas med värdet av den återtagna varan
beskattningsunderlaget
Detta

följer

skyldig

respektive
detta värde.

får

avdrag

Denna

göras

rätt gäller

för

skatt som hänför sig till
endast om det kan visas att köpaför ingående skatt vid sitt förvärv.
När

ingående

dock

ren helt saknat rätt till avdrag
återtagande sker från en köpare som haft rätt till avdrag
värderas
exklusive
skatt skall varan vid avräkningen

kreditgivaren

realiserar

varan

skall

han dock

redovisa

för ingående
moms.
utgående

Om
skatt

inte uppstår,
3 kap.
att något mervärde
efter återtagande och försäljning
Om kreditgivaren

på försäljningsvärdet,

trots

24 § 3 st. NML.
fortfarande
har en fordran
köparen och denna fordran går förlorad
med beloppet
har kreditgivaren
rätt att minska beskattningsunderlaget
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innebär

Specialregleringen

7 kap. 6 § 3 st. NML.
av kundförlusten,
avbetalningsförsäljning
vid
kreditrisken
att
alltid är något större än vid försäljning

till

en skattskyldig
en köpare som

till

köpare
inte

är

skattskyldig.
Om

står det således

återtagande

av vara
Om
mervärdesskatt.
detta

kan

ningsköp
första

vid

finansieringsföretaget

desskatten

inbetalning

till

till

att parterna
leasingavgifterna

mervär-

skattebortfall
för ett eventuellt
är skattskyldig
köparen vid förvärvet

om
mervärdesskatten
medföra

säljaren

inbetalningen.

lånefinansiera

finansierar

avbetalningsköp

risken

finansieras
för

att kunna
momsbeloppet,

att köparen,
som innefattar
Dessa

finansiell

föredrar

inte

vid

förhållanden

leasing,

där

till

avbetalgöra

den

behöver

kan möjligen

utgående

vid

skatt

leda

på

Om en
i den takt som tjänsten utförs.
debiteras
utgör
leasad vara återtages på grund av t.ex. bristande hyresbetalning
avtalsbrott
inte
längre
för
till
leasegivaren
ersättning
leasetagarens
RÅ
1974 A 1149.
Ersättomsättning
för skattepliktig
vederlag

ningen

är av skadestånds natur, varför utgående skatt inte skall debiDå blir det inte heller aktuellt med avdrag för ingående skatt

teras.
för leasetagaren.

6.8.3

Köp

och

hyra av personbil

beskattning

Schablonmässig

omfattats
tillkom
har allt sedan regler om mervärdesskatt
oftast
bilarna
härtill
även
är
Anledningen
särbestämrnelser.
att
av
verksamhet.
Särskilda
den
skattskyldiges
bara
i
och
inte
nyttjas privat
finns därför som begränsar avdraget för privat konschablonregler
Personbilar

sumtion.
beskatta privat nyttjande av personbil
som
enligt
verksamhet
föreligger
skattskyldigs
i
anläggningstillgång
utgör
för ingående skatt på anskaffning
ingen avdragsrätt
huvudregeln
av
full avdragsrätt
föreligger
Däremot
8 kap. 15 § 1 NML.
personbil,
För att schablonrnässigt

för all ingående
Om bilen

gående
sättning
heten,
RSV:s

förhyrs

skatt

skatt på driftkostnaderna,

medges

på hyran,

enligt

schablon

leasingavgifterna.

8 kap.

avdrag
Detta

16 § l st. 1 NML.
för hälften av ingäller under förut-

i verksamatt personbilen används i mer än ringa omfattning
Härmed
1 st. 2 och 2 st. NML.
8 kap. 16§
avses enligt
innebär inte bara
300 mil per år. Bestämmelsen
anvisningar

utan också en rätt att alltid dra av denna andel
en avdragsbegränsning
av den ingående skatten så snart bilen används i mer än ringa omfattÄven
ning i verksamheten.
en hyrestagare har full avdragsrätt för all
han själv svarar för.
ingående skatt på de driftkostnader
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Avdragsrätten

för

ingående

skatt

på driftkostnader

kostnader
eller

av detta slag. Avdragsrätten
delvis
används i verksamheten

används
skall

privat.

Som krav

inventarium

utgöra

alla

av om bilen helt
oberoende
av om bilen

och

avdragsrätten

gäller

att förvärvad
verksamhet,
eller

i den skattskyldiges

för användning

förhyrts

för

omfattar

är oberoende

i denna på motsvarande

bil
har

sätt och i motsvaran-

de omfattning.
Om förvärv

mässig

eller

förhyrning

personbefordran,

sker för verksamhet

återförsäljning,

som avser yrkes-

uthyrning,

Sjuktransporter

eller transporter

på
av avlidna medges fullt avdrag för mervärdesskatt
förvärvspris
respektive
hyra. Ett eventuellt
privat nyttjande uttagsbeskattas,
2 kap. 6§
l st. 2 NML.
Från dessa fall bortses i det
följande.
till

Anledningen

de skilda

avdragsreglerna

vid köp respektive

hyra

är utgångspunkten

att åstadkomma
en i princip lika stor mervärdeshos den som köper en personbil
som hos den som
Det bör således i mervärdesskattehänseende
i princip

skattebelastning

en sådan.
inte föreligga
någon skillnad

hyr

mellan köp och hyra av personbil.
Når
infördes
för
schablonregel
diskuterades
hyresfallen
även
valet
en
av
nivå på det schablonmässiga
avdraget för skatten på hyran. I förarbetena,

1978/792141,
s. 78 f., sas bl.a. att hur stor redukborde
berodde på vilket anskaffavdraget
av
vara självfallet
och vilken
ningspris
ränta som beräkningarna
grundades
på. Vid

prop.

tionen

fullserviceleasing

ansågs en reduktion
av avdraget
mervärdesskattebelastning.

kvarvarande
en skälig
mellan
dragshänseende
des till

fullserviceleasing

och underhåll

reparation

med 50 procent ge
Skillnaden
i avoch finansiell
leasing, där

bekostas

beräknaav den som hyr fordonet,
Mot bakgrund härav ansågs det
än 10 procentenheter.

mindre

endast en schablonregel
för all
mest ändamålsenligt
att tillämpa
leasing av fordon och att denna bestämdes så att högst 50 procent av
på leasingavgiften
blev avdragsgill
ingående skatt hos den
momsen

skattskyldige

hyrestagaren.

Schablonregeln
hänseende
nader

vid

hyra

kompensera

för

kan

ingå

den

ingående

avdrag

som
för

ingår

ersättning

ränta.

Det utgår

i leasingavgiften.
momsen
värdeminskning,

Vid

köp

på vederlaget.

medges

inte

något

I leasingavgiften

dvs. en amorteringsdel,
och
medan vid köp någon
moms på hela leasingavgiften
skatt inte debiteras på den ränta som finansieringen
kostar. Genom
vid hyra sker en kompensation
för mervärdesskatteschablonavdraget

belastningen

på räntan.

driftkostnaderna.
kostnad

för

för

är alltså avsedd att i mervärdesskattede finansieringskostnader
och driftkost-

Vid

köp

Vid operationell

service

och underhåll

medges

fullt

avdrag

för

skatten

leasing ingår i leasingavgiften
för

vilka

kostnader

på

även

det schablon-
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avdrag

medges

mässigt

däremot

svarar
medges fullt

för

vid finansiell

som
på leasingavgifterna,

medges för skatten
50 procent
leasing.
är en klar fördel med finansiell

vilket

Han

leasing.

samtidigt

dessa driftkostnader

avdrag för skatten

med

avdrag

Leasetagaren

50-procentsavdraget.

inom

själv för alla driftkostnader

av leasingavtal

Upphörande

går ut och
innan hyrestiden
kan lösas av hyrestagaren
Det belopp som
med äganderätt av hyrestagaren.
för resterande hyra fram till
uthyraren
som kompensation

Ett hyresavtal
bilen

då förvärvas
till

betalas

slut,

hyrestidens

varmed

belopp

och det eventuella

därför

löses,

be-

och avdrag

för

bilen

för bilen

anskaffningskostnad,
som ersättning,
ingående skatt på dessa belopp medges

traktas

inte

enligt

huvud-

regeln.
innehåller
om att leasetagaren
en bestämmelse
vid
restvärde
erhåller
bilens beräknade
att leasegivaren
slut
marknadsvärde
vid hyrestidens
slut. Om bilens
restvärdet och leasetagaren skall inbetala mellanskillnaden

leasingavtal

Många
garanterar
avtalstidens

understiger
utgör

detta belopp

tillkommande

hyra.

Mervärdesskatt

skall debiteras

har rätt att dra av skatten enligt de
och leasetagaren
Skulle leasetagaren
mervärdesskatt
på bilhyra.
för
gäller
som
för bilen
bilen så utgörs beskattningsvärdet
sedan välja att förvärva
inte
avdragsgill.
huvudregeln
Skatten är då enligt
av marknadsvärdet.
inneLeasingavtal
ovan nämnda restvärdegaranti
som innehåller

på beloppet
regler

när
också ofta en rätt för leasetagaren att erhålla kompensation
det beräknade
slut överstiger
vid avtalstidens
marknadsvärde
till leasetagaren
restvärdet.
En sådan kompensation
som utbetalas

håller

bilens

betraktas

som en
avdragen

Tidigare

kreditering
ingående

av
skatt

erlagda

tidigare

därför

skall

leasingavgifter.

minskas

när

lease-

leasemed debiterad skatt. Förvärvar
ut en kreditnota
momssynpunkt
måste
beskattningsvärdet
fall
bilen
ur
tagaren i detta
på bilen. I annat fall vore
anses utgöras av det högre marknadsvärdet
ställer

givaren

och därmed ett lågt restatt genom höga leasingavgifter,
för en del av skatten
erhålla
avdrag
kort
avtalsperiod
en
160.
Bohlins,
på anskaffningskostnaden
s.
grund av avtalsbrott
Om en leasad bil återtages
anses, som
det möjligt
värde,

under

tidigare

nämnts,

leasetagarens

skattepliktig

vederlag

för

debiteras

och något avdrag

tjänst.

ersättning
Utgående

för ingående

utgöra
skatt

skatt blir

skadestånd,
skall

därför

inte aktuellt.

inte
inte
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Fördelar

och

finansiell

l

nackdelar

med

leasing

Inledning

I detta

kapitel

inventeras

leasing

medför

jämfört

de fördelar

och

nackdelar

som

finansiell

med näraliggande

finansieringsformer.
Detta
hand ur avtalsparternas
synvinkel
men i det avslutande
avsnittet
7.7 även i ett vidare perspektiv.
Genomgången
avser tremellan näringsidkare
partsleasing
7.6 som behandlar
utom avsnitt
sker i första

fördelar

och nackdelar

ell leasing

berörs

med konsumentleasing.

finansi-

inte särskilt.

Vad

med finansiell
leasing
som jämförs
finansierat
och kontantköp
avbetalningsköp
med

Internationell

företagshypotek.

Dessa

mellan
med

näringsidkare
lánemedel

finansieringsformer

innebär

är

säkrade
liksom

leasing

där egenextern finansiering
av en egendomsanskaffning,
enda eller huvudsakliga
som sådan fungerar som finansiärens
säkerhet och de tre parterna leverantören,
finansiären
och anskaffaren
deltar.
Avbetalningsköp,
leasing eller lån mot säkerhet i företagsdomen

är ofta ett litet

hypotek
erhålla

investeringskredit.

eller

medelstort

företags

enda möjligheter

Detta är i sammanhanget

centralt

att
eftersom

främst avser leasingaffärer
uppdrag
där leasetagaren
i
förhållande
till
underlägsen
ställning
leasegivaren.
en
Framhållas
bör att den uppdelning
av å ena sidan leasetagarens och
å andra sidan leasegivarens
för- och nackdelar
som nedan görs är
schematisk
och inte skall uppfattas så att alla fördelar
för en part

utredningens
intar

motsvaras
av nackdelar för den andra. Ofta innebär tvärtom en fördel
för ena parten en i vart fall indirekt fördel även för den andra parten.
Vad gäller för- och nackdelar
som är en direkt följd av tillämpliga

rättsregler,
nackdel
sällan
Vid

en fördel för ena parten ofta en motsvarande
låt vara att den ekonomiska
betydelsen härav
är lika stor för båda parterna.
diskussionen
för- och nackdelar jämförs
av kontraktsrättsliga
utgör

dock

för den andra,

med leasingavtalens
och inte med det
egen reglering
eventuellt
kan
efter
uppnås
fört talan om
leasetagaren
att
som
med stöd av generalklausulen
jämkning
avtalsvillkor.
oskäliga
mot

genomgående
resultat
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leasing

punkter

Inte heller

vilka

typiskt

avsnitt

upprepas i detta kapitel
sett bör kunna ske. Se i stället

för

Fördelar

7.2

finns

inget

med dålig likviditet.

kontantinsats,
Denna

där det inte heller

avbetalningsköp,

fördel

finns

finns

leasing

handpenning

eller

tillgänglig

även

potentiellt

är därmed

Vid

vid leasing.

kan erhållas

krav

Finansieringsformen

liknande.
för företag

4.4 ovan.

leasetagaren

En högre jinansieringsgrad

lagstadgat

sådan jämkning

även vid
på kontantin-

i princip

något lagkrav

vid avbetalningstas dock oftast ut en kontantinsats
sats. I praktiken
På
vid leasing.
förstahyra
det ofta tas ut en förhöjd
köp, liksom
alltså ingen avgörande skillnad mellan leasing
denna punkt föreligger
vid avbetalningsköp
även om kontantinsatsen
vid leasing.
förstahyra
motsvarande
högre
än
något
som regel är
i förskott.
skall
den
betalas
är förhöjd eller
Oavsett om förstahyran
blir det således sällan fråga om.
finansiering
Någon hundraprocentig

avbetalningsköp,

och

särskilda

2. Inga

säkerheter

krävs

normalt.

Detta

innebär

eventuella

att disponera
tagaren behåller sina möjligheter
med
till företag
för t.ex. lån i bank. Kreditgivning
Detta gäller dock även vid avbetalningsköp.
möjliggörs.

att leasesäkerheter

låg

soliditet

I båda fallen

i det objekt som investeringen
avser s.k.
Även
i företagssäkerhet
lån
vid
finansiering.
mot
objektsbaserad
främst att företagshypotek
gälla, förutsatt
hypotek kan motsvarande
krävs
Vid
alla tre ñnansieringsformerna
upplâtits.
inte tidigare
i
borgen
går
flera
eller
utsträckning
i
viss
dessutom
att en
personer

ligger

säkerhet

ñnansiärens

för åtagna förpliktelser.
Detta
synvinkel.
är kontantkund
ur leverantörens
inte
påverkas
från
leverantören
och
garantier
rabatter
av
att
med
finansierat
väljer leasing i stället för kontantköp
att företaget
lånade medel. Detta gäller dock även för avbetalningsköpet,
som
alltså
får
Leverantören
ñnansbolag.
finansieras
normalt
ett
genom
Leasetagaren

innebär

kontant

betalt

även där.
kan varieras

4. Betalningarna

på denna

punkt

föreligger

med avbetalningsköp
Hela

leasingavgiften

av att leasing

över tiden
dock

någon

Inte heller

och till storleken.

principiell

skillnad

jämfört

och lån mot säkerhet.
är avdragsgill

vid beskattningen.

klassas som hyra och kan under

Detta följer

vissa förutsättningar

ge

För-
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fördelar

och nackdelar

med finansiell

leasing

med lån och avbetalningsköp,
där räntan men inte
får
dras
Vid
kan
också
amorteringarna
köp
köparen visserligen
av.
kan ta längre
på egendomen, men full avskrivning
göra avskrivning
Även
tid än direktavdrag.
leasingavgifterna
redovisningsom
numera
och skattemässigt
måste periodiseras
proportionellt
över leasingtiden,

jämfört

t.ex.
tre år
en kort leasingtid
sålunda få snabbare kostnadsavdrag
än om han ägt och skrivit
av
Detta kräver dock att leasetagaren har så god likviditet
egendomen.
kan

vid

leasetagaren

avtal

att han förmår
avtalstiden.

betala

6. Leasetagaren

kan

med

de höga

"sälja"

avgifter

följer

som

med

till

avskrivningsunderlag

den

korta

leasegivaren.

inte har
av dyrbara objekt kan hända att anskaffaren
inkomst
fullt
kunna
för
utnyttja
tillräckligt
hög beskattningsbar
att
ut
I stället för att köpa objektet kan han då
avskrivningsmöjligheterna.

Vid

anskaffning

leasa det av en leasegivare som till fullo kan utnyttja avskrivningarkan då erbjuda ett lägre pris, varvid
leasetagaren
na. Leasegivaren
detta oftast

av avskrivningarna.
det avgörande skälet för affären.

7. Leasing

påverkar

indirekt

viktig

dra

kan

fördel

ningens

med

särskilt

förändras
den

eller

leasingobjektet

leasetagarens

inte

leasing

nyckeltal

nuvarande

Vid

nytta

svenska

Leasetagarens

skuldsatt

än vad den

leasetagare.

är

Detta

är en
Balansräk-

stora
att varken
genom leasing därför
framtida
betalningsskyldigheten
enligt
inte

behöver

verksamhet
i realiteten

framstår
är,

vilket

tas upp i balansräkalltså
mindre
som
kan vara en fördel när

på aktiemarknaden.
ge ett bättre intryck
för företag som är beroende av att ligga i en viss kreditSärskilt
eftersom
vid internationell
s.k. rating är detta viktigt,
värdighetsklass
företaget

lån

balansräkning.

för

redovisningsregler

ningen.

investorleasing

söker

och

vilken får ett högre
baseras
nyckeltal för bl.a. soliditet,
genom leasing. - Reellt borde företagets betalningsförpliktelser
naturligtvis
väga lika tungt för kreditgivare
oavsett om de grundas på
borde
i samma
låneavtal
eller leasingavtal.
Båda avtalsformerna

ratingen

värde

utsträckning

också

påverka

möjligheterna

till

emissioner

och kurs-

ta samma hänsyn till
i
låneeller köpeavtal vid
i leasingavtal
betalningsförpliktelser
som
förlustrisk
hos företag.
förväntad
och
sin bedömning
avkastning
av
bedömer kreditHuvudorsaken
till detta torde vara att kreditgivaren

uppgång.

värdighet
inte känner

I dag

lär

kreditgivare

med utgångspunkt
till

leasingavtalet.

dock

från företagets

inte

årsredovisning

och ibland
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nya lån och
avbetalningsköp
men inte leasing. Detta beror på att leasing även här
många gånger klassas som ett vanligt hyresavtal och att den ovillkorinnefattar
ofta inte
liga betalningsskyldighet
som ett leasingåtagande

kan gälla

myndigheter

För statliga

kan

hindra

vid lån och avbetalningsköp.

med skuldsättningen

jämställs

láneavtal

i befintliga

Negativklausuler

budgetmässiga

eller kompetens-

Också här är
men
och inte
hyresavtalen
bland
de
vanliga
inordnats
leasing
grunden att
för varaktig anskaffning
av utrustning.
som en ñnansieringsform
vid

begränsningar

mässiga

inte

köp

leasing.

Vid både
momsen kan dras av vid billeasing.
normalt
får
köparen
personbil
avbetalningsköp
av
del
någon
inte dra av ingående mervärdesskatt
av anskaffningskostnaden eller räntan. Detta gäller även om bilen i väsentlig omfattleasingverksamhet.
I ett motsvarande
ning används i skattepliktig
10. Halva

den ingående
och

kontantköp

avtal

däremot

får leasetagaren

dra av 50 % av den ingående meroch räntedelen.
både i amorterings-

på leasingavgiften,
vilken bara delvis uppvägs av
är en stor fördel för billeasingen,
bara
inte
på amorteringsdelen
vid
leasing
utan på
tas
ut
att momsen
jfr 7.6.2 punkt 19 nedan.
hela leasingavgiften

värdesskatten
Detta

slipper

11. Leasetagaren
brev.

7.3

för

Nackdelar

för uttag av företagshypoteksäven för avbetalningsköparen.

kostnaderna

naturligtvis

gäller

Detta

leasetagaren

och

hans

borgenärer
att säga upp eller lösa avtalet i förtid.
har
Vid restvärdeleasing
av fordon
som
i viss utsträckning
rätt att avbryta avtalet efter viss tid

Leasetagaren
Detta

har inte rätt

huvudregel.

gäller

leasetagaren

En avbetalningsköpare
utan att leasegivaren tar ut särskild ersättning.
alltid och när som helst betala skulden och
kan enligt lag emellertid
Skulle
i förtid
lösa egendomen
utan skadeståndsskyldighet.
egenbehöva

domen

ett bättre

brukar

tillämpningen
löser

således
är avbetalningsköp
bytas ut under avtalstiden,
I
från
synpunkt.
juridisk
finansiell
leasing
än

alternativ

Detta

reglering

dock

ofta

medge

att leasetagaren

över

leasing-

till
att leasing kan ge sämre möjligheter
där köparen
kan variera
avbetalningsköp,

resultat-

Leasingavgifterna
tiden.

leasegivare

i förtid.

avtalet

innebär

än

måste

skattemässigt

periodiseras

avskriv-

För-
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storlek

ningarnas

och nackdelar

och skattebelastningen

kommunalskattelagens

inom

med finansiell

bokföringslagens

leasing

och

ramar.

Det är tveksamt

har sakrättsligt
skydd. En avbeom leasetagaren
och kontantköpare
som tagit egendomen i sin besittning har

talnings-

i säljarens

separationsrätt

och vid

Det

är

leasegivaren

överlåter

eller

denna.

Detta

kan gälla

även då förvärvaren

känner

till

eller

riskerar

köpare

uppfyller

hos denne.

utmätning

En

och som framgått av avsnitt 4.7 är
han
kan
påräkna
i dessa
om
en skyddad nyttjanderätt
likaledes
tveksamt
rätt består om
om leasetagarens

det tveksamt
fall.

konkurs

har inte separationsrätt

leasetagare

borde

objektet

pantsätter

känna

motsvarande

till

leasingavtalet.

blir

avbetalnings-

av sin rätt endast om förvärvaren
godtrosförvärv.
I tillämpningen
lär

för ett regelrätt
osäkra sakrättsliga ställning

4. Leasetagaren

En

förlust

kraven

leasetagarens

för
utan förbehåll
respektive panthavaren

dock sällan vållat

problem.

inte

ägare trots att han betalat hela objektets
vid leasing är att leasegivaren såsom uthyrare
och ägare har rätt att tillgodogöra
sig objektets restvärde vid avtalets
slut trots att han då redan kan ha fått fullt betalt för objektet.
Om
eller köprätt kan han visserligen
förlängningsleasetagaren tillagts

Utgångspunkten

värde.

genom denna dra nytta av restvärdet men får då betala ytterligare,
vara ofta ett lågt belopp. Har leasetagaren endast förlängningsrätt
han

inte

nackdel

realisera

försäljning,

genom

vilket

är en klar

med köp.

jämfört

5. Vid hävning
övervärde

restvärdet

lät
kan

har leasetagaren

i objektet.

normalt

gäller

Motsatsen

inte rätt att få ut eventuellt
lag vid avbetalningsköp

enligt

och lån mot säkerhet.
6. Leasetagaren

objektet

leasegivaren

Vid

ningen
liten.

avtalsbrott.

gå miste om avtalet
Många leasingavtal

och återtaganderätt

vid varje försummelse

och

betydelsen
jfr

7. Det är mycket svårt för
av

avtalsräntan

vanskligt

leasingavgift
ofta

för

ger

av
men inte lån mot säkerhet, gäller
kvalificerat
I tillämpväsentlighetskrav.

kan det förhålla

som påtryckningsmedel,

debitering

och

avbetalningsköp,

lag ett särskilt
lär den direkta
Annorlunda

leasingvillkoren

obetydligt

hävnings-

leasetagaren.
enligt

kan enligt
vid

redan

denne

inte

är

dock ofta vara
av leasingvillkoret
sig angående klausulens betydelse

7.4 punkt

6.

leasetagaren

att avgöra om leasegivaren.:
Detta beror
främst
på att
är riktig.
känd för leasetagaren,
varför
det blir

att kontrollera

om fakturerade

avgiftsbelopp

är
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klarare

framgår

avbetalningsköp

och

vilken

för finansieringen.

ränta som gäller

har vid tvist typiskt sett sämre förhandlingsposition
Skälet
än en avbetalningsköpare.
leasegivaren

Leasetagaren
till

förhållande

leasing

med finansiell

i
till

rättsliga status,
om leasingavtalets
leasegivarens
lagstiftning
samt
att
av
och
på viktiga
intressen
tillvaratar
dennes
hand
Standardavtal
i första
avbetalningspunkter ger leasetagaren sämre rätt än en motsvarande
köpare.
osäkerheten

allt

är framför

detta

avsaknaden

klargörande

9. Leasetagarens

borgenärer

rätt

inträda

och

amorteringar

köparens

kan

Alternativt

av övervärde.
i avtalet och fullfölja

realisation

för

konkursbo

sig

tillgodoräkna

att

egendomen

Vid

värde.

och leasingrättens
närer

sig objektets
att tillgodogöra
har köparens borgeavbetalningsköp

har svårt

lösa

köparens
Vid

avbetalningsplanen.

i vart fall vid första påseende svagare.
rätt att lösa objektet utan stöd i avtal. Boets
inträdesrätt
är inte lagfäst och uppfattas därmed inte som lika given.
och återhävningsovillkorliga
alltid
innehåller
Leasingavtalen

leasing

står

borgenärerna
har ingen

Konkursboet

skull,

konkurs

för

tagandeklausuler

vid

klausuler

vilka

en dom-

mot konkursboet.
anses overksamrna
Boet har dock sällan tid och råd att ge sig in i en oviss process
Sker hävning
härom.
är boet tvunget
att ställa objektet till leaseÄven
givarens förfogande utan krav
att få ut något övervärde.
om
ofta svårt att till acceptahävning inte görs gällande har konkursboet
så länge
förlängningsrätten
inklusive
leasingrätten
belt pris utnyttja
dessa

skulle

måhända

stolsprövning

rätter

inte

medgivande.
utan leasegivarens
förmögenförvärvat
sina betalningar

överlåtas

kan

har således genom
Läget vid
för hans borgenärer.
som är svårtillgängliga
vid lån mot
situation
med motsvarande
leasing kan också jämföras
kan disponera säkerhetsunderlaget
där konkursboet
företagshypotek,
Leasetagaren

hetsfördelar

för

fortsatt

drift

hetens övervärde

enligt

Leasegivaren
i det egna
avbetalningsköp

ring

tvingande

för

Fördelar

7.4

samt har rätt till

och verksamhetsöverlåtelse

kan använda

bolaget
eller

eller

säker-

lag.

leasegivaren
avskrivningsreglerna
inom

lånefinansierat

koncernen.

köp.

Jfr

resultatregle-

för
Detta

gäller

7.3 punkt

inte vid

2 ovan.

Detta
av staten.
avskrivningstiden
faktiska

med finansiell

kan genom avskrivningarna
räntefri
gäller när avtalet är långvarigt
t.ex.

Leasegivaren

den möjliga

och nackdelar

För-
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är kortare

än den ekonomiska

avskrivningen

leasing

skattekredit
7 år

livslängden

och

eller

då

i början

än den

när

denna

värdeminskningen

är större
av leasingtiden
leasingavgiften
reflekterar

värdeminskning

och amorteringar
för leasegivarens
samt räntor
kan genom avskrivningarna
upplåning.
Leasegivaren
då få snabbare
återbetalning
Skatteav satsat kapital som tidigt kan âterinvesteras.
krediten

kan

än vid

möjligt

för

motsvarande

kan

Leasegivaren

"sälja"

inte

leasegivaren

själv

lägre
att erbjuda
eller lån. Jfr 7.2

avskrivningsunderlag
utnyttja

värdet

av dessa realiseras genom
affärer.
Jfr 7.2 punkt 6 ovan.

4. Leasegivaren

förblir

ningskostnaden.

Innebörden

objektets

restvärde

förvärva

rätten

detta värde

till
till

har

fullo,

eller

man.
kan

investor-

betala ytterligare,
Jfr

7.3 punkt

ställning

än en avbetalningssäljare
och

kan

vilket ger leasegiva4 och 5 ovan.

avbetalningssäljare

under

likvärdiga

premisser

vid
som
göra

i motpartens
konkurs.
behöver
Leasegivaren
låta konkursboet
få del av objektets
övervärde
och
i rådande rättsregler
normalt
ha en bättre
utgångspunkt

separationsrätt

emellertid

inte

med

förhandlingsposition
7.3 punkt

givaren

sale and lease back

Leasegivare

återtagandeförbehåll

gällande
torde

bättre

konkurs.

uppställt

tredje
till

trots att fått fullt betalt för anskafhärav är att leasegivaren
har rätt till
vid avtalets slut om inget annat avtalats. För att
restvärdet
eller genom förlängning
dra nytta av

en extraintäkt.

5. Leasegivaren
motpartens

till

avskrivningarna

ägare

måste leasetagaren

ren möjlighet

kräva

leasegivaren

avbetalningsköp

5 ovan.

punkt

Kan

det

göra

räntekostnad

när konkursboet

9 ovan.

bevaka

ersättning

full

önskar

dra nytta av avtalet jfr
kan leaseav konkursen

Bryts

avtalet

på grund

skada,

medan

avbetalningssäljaren

med endast det negativa

enligt

lag kan

kontraktsintresset.

har sagts ha bättre möjligheter
än en avbetalningssnabbt återta objektet.
Denna synpunkt
hävdas ofta av

Leasegivaren
säljare

att
företrädare

för

avbetalningsköp

leasegivarna
tillhandahåller

sett. För
men är inte riktig juridiskt
avbetalningsköplagen
speciella regler

om handräckning
som inte gäller för
ningssäljare
möjlighet
att få beslut
kronofogdemyndighet
utan att först
t.ex.

dom

eller

utslag

på utgivande

leasing.
och

Reglerna

verkställighet

behöva

skaffa

av egendomen.

ger avbetaldirekt
hos

exekutionstitel
Men

även vid
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återta

själv

egenkan privat
går med på det. Vägrar motparten
om motparten
återtagning däremot inte lagligen ske, vare sig vid leasing eller avbeÅtertar
fmansiären
ändå egendomen
föreligger
talningsköp.
en
De legala
självtäkt.
besittningsrubbning
olovlig
som rubriceras
möjligheterna
är således snarare bättre vid avatt återta objektet
avsaknad av väsentbetalningsköp
än vid leasing. Leasingvillkorens

domen

bättre

än avbetalningssäljaren.

rätt att återta

inte ger leasegivaren
hävts.

att leasingvillkoren
annat än om avtalet först

dock

kan

och en
Påpekas kan

påtryckningsmöjligheter

faktiska

ge leasegivaren
starkare
förhandlingsposition

dock

stadgade återtaganderätt

och ovillkorligt

för hävning

lighetskrav

objektet

Detta
har större möjligheter
att fritt höja vederlaget.
jfr
ofta inte är känd för leasetagaren
på att avtalsräntan
många gånger
med leasegivarens
I kombination
7.3 punkt 7 ovan.
vida rätt att ändra leasingavgiften,
ger detta honom goda möjligheter
risk för
att höja avgiften även utöver vad som avtalats utan nämnvärd

Leasegivaren
bl.a.

beror

upptäckt

eller

Sambandet
vid

leasing

finansiärens

mellan
än

vid

lån
och

fordringens

mellan

och följa

kalkylera

âterkrav

processbara

fordran

värde

går

har dock

fördel

Denna

och säkerheten

är klarare
Skillnaden

i företagshypotek.

mot säkerhet
säkerhetens

upp.

invändningar.

eller

därför
även

bättre
att
avbetalnings-

köpet.
9. Leasingobjekt

inte lika

försvinner

Hypoteksunderlaget
av företagshypotek.
i verksamheten
under löpande kredittid.
egendom
Motsvarande
iärens

nyttjande
är däremot
utom
gäller vid avbetalningsköp,
vid leasing

äganderätt

7.5

Leasegivaren
avses
sjunker

ståri

leasingavtal
under

och

det

ingicks.

förutsättning

att

för

leasetagaren.

kan finansmen möjligen
något mera avhâllande.

restvärderisken.

Med

restvärderisk

att äga egendom
vars värde
då leasingförDenna risk realiseras
med

gäller

att

genom

objektet

få ut det restvärde

rade med när avtalet
ken

risken

än beräknat.

avslutas

förbjudet

leasegivaren

vissa avtal

ekonomiska

snabbare

hållandet

uppfattas

för

Nackdelar

den

lätt som egendom som omfattas
är avsett att kunna omsättas
Allt förfogande
över leasing-

Leasegivaren
han

över

försäljning

eller

nytt

som leasegivaren kalkylestår tydligen restvärderishuvud

kalkylerat

med

ett

restvärde,

inte garanterar
att leasetagaren
eller nytt leasingavtal
vid avtalets

försäljning
lerade

och nackdelar

För-
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med finansiell

leasing

vid
att leasegivaren
slut erhåller det kalky-

restvärdet,

tagaren
restvärdet

inte har rätt att påkalla att leaseatt leasegivaren
eller förlänger
avtalet till det kalkylerade
egendomen

köper
och

restvärdet

om
framgått

att leasegivaren
sådant köp eller

inte

har

rätt

förlängning

till

ersättning

inte kommer

med

till

stånd.

emellertid
restav kapitel 2 ovan står leasetagaren
värderisken
vid restvärdeleasing
lös
såsom
vid
bilegendom,
av
Även
vid
det
fullvärdeleasing
mycket
leasing.
vanligt att leasegivaär
försäkrar
sig mot denna risk på något av nyss
ren hos leasetagaren
Som

angivna
inte

har

sätt. I fall där så inte sker står dock leasegivaren

någon

frnansierat

köp.

direkt

en risk som
och låne-

tar givetvis ut en kompensation
i dessa fall. Ur leasetagarens synvinkel

det att han hos leasegivaren
risk.
har

2. Leasegivaren

av objektet.

inte

Särskilt

om

7.6.1

Fördelar

för

Ingen

kontantinsats

krävs

enligt

som kontantinsats.
kreditrestriktioner

en premie

mot

rätt

till

speciell

7.4 punkt

Se närmare

7.6

kreditgivaren

avbetalningsköp

Leasegivaren

bära restvärderisken

tagande

vid

motsvarighet

försäkrar

för att
innebär

sig mot denna

handräckning

för

åter-

6 ovan.

konsumentleasing
konsumenten
enligt

lag.

Vid

konsumentkreditköp

måste

lag ta ut minst 20 % av egendomens kontantpris
Under vissa tider har dessutom
gällt särskilda

vid bilköp,
med krav på upp till 60 % kontantininte
har pengar till kontantinsatsen
och
sats. För konsumenter
som
inte kan få lån kan leasing då vara den enda återstående vägen att
skaffa dyrare kapitalvaror,
eftersom det vid leasing inte finns något

kontantinsats.
Detta kan dock knappast ses som en fördel
lagkrav
Avsaknaden
kontantini ett vidare konsumentperspektiv.
av krav
lockar
lätt
kunder
med
tveksam
kreditvärdighet
impulsgöra
att
sats
affärer. Risken är stor att dessa konsumenter
senare inte kan fullfölja
den betungande

betalningsskyldighet

som följer
avtalet i förtid

med den låga eller

är skillnaden,
som
betala,
ofta
mellan
fordran
leasegivarens
stor
att
och objektets värde. Den stora kreditrisk
som leasegivaren tar i dessa
fär betala högre ränta än armars.
fall borde medföra att konsumenten
Vid billeasing
till konsument
lär det numera vara ovanligt att lease-

obefintliga

konsumenten

initialavgiften.
har

Bryts
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förstahyra.

lägre än kontantinsatsema

förstahyrorna

7.6.2

leasing

kredit

för konsumentköp,
finns

krediter

vid leasing
som föreligger
kontantköp följer av att det

på eller

tillämpliga

sådant köp och fristående

vid

har någon motsvarighet

mentleasing

råder

ringsidkare,

avtalsfrihet

konsumentinte

konsumentskyddsregler

särskilda

dock

konsumenten

för konsumenten
av de nackdelar
med kreditköp
och låneñnansierat

Många
jämfört

Som regel ligger

vid kreditköp.

vid

som
leasing.

är direkt

Vid

konsu-

på samma sätt som vid leasing mot nämed- generell begränsning
av endast generalavtalsvillkor.
Vad detta kan innebära framgår

således,

klausulen

mot oskäliga

av avsnitt
hållanden

för konsumentföravtalsvillkorslagen
4.4 ovan. Eftersom
verksamhet,
inte gäller på finansbolagens
är denna lag här

Liksom
för näringsidkaravtalen
betydelse.
utan nämnvärd
anges
nackdelarna
för konsumenten
nedan de juridiska
utan angivande
av
om de är oskäliga eller
först då den
betydelse

Övriga

nackdelar

leasingens
för
ramen
följande.

på nästan alla punkter

ringskostnaden.

kan utnyttjas

Nackdelarna

näringsverksamhet.

Leasegivaren
i samband

med

fördelar

därför att oskälighet normalt
får
för talan om detta.
konsumenten
beror
främst
konsumentleasing
på att

ej, främst
enskilde

kan

endast

beskrivas

inom

enligt

är inte skyldig att ange den sammanlagda finansieSådan skyldighet
vid kreditköp
och kredit
föreligger

med annan

nyttighet.

Leasegivama

brukar

inte ange den

kostnaden.

totala

2. Leasegivaren
konsumentkredit
i samband

form

behöver

på finansierat

räntan

måste

inte ange den effektiva räntan eller avtalsVid
Detta görs i regel inte heller.

belopp.
räntan

med avtalet,

i marknadsföringen,

anges som en effektiv

och

i skriftlig

årsränta.

har rätt att ändra leasingavgijften
efter de grunder
Vid konsumentkredit
måste
i leasingavtalet.
att föreskriva
inom
för ränteändring
i
avtalet
och
preciseras
förutsättningarna
anges
för de ändringsgmnder
ramarna
som lagen anger. Ränteändrings3. Leasegivaren

han

valt

dessutom
tillämpas
på samma sätt till konsumentens
nackdel.
till
hans
som
De förhållanden
att det vid
som angetts i punkt l - 3 innebär
för
förutse
kostnaden
för
konsumenten
leasing är nästan omöjligt
att

villkor

måste

förmån

avtalet,

göra jämförelser

med kostnaden

för andra ñnansieringsalter-

Fär-
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nativ

och

enlig.

Jfr

att bedöma
även punkt

konsumenten
att underrätta
gäller vid konsumentkredit.

Motsatsen

och avgiftsändring.

med finansiell

avgiftsdebitering

om leasegivarens
8 nedan.

är inte skyldig

4. Leasegivaren

och nackdelar

leasing

är avtals-

om ränte-

gäller
Vad som i föregående punkter sagts om leasingavgiften
mån andra avgifter i samband med leasingñnansiering.
motsvarande
Alla
moms.

och avtal exklusive
anges i marknadsföring
för konsumenten
i de avseenden som
försvårar

vid leasing

priser
Även

detta

ge intrycket
av att priset är mera
än vad det i realiteten är, eftersom många konsumenter
är.
vet hur hög mervärdesskatten
3 och

i punkt

angavs
månligt

kan

och svårbegripligt

för

är ofta svärgenomskädligt
används
Samma leasingfonnulär

jfr

upphör
Att

avräkningsvillkor.

restvärdet

undanskymt

bland

inte den ekonomiska
står

han

risken

för

2.2.9

konsumenten

framgår

redovisade

vid

många

allmänna

restvärde"

när de i verkligheten

ovillkorliga

mentens

i avsnitt

de finstilta

och "garanterat

vårde"

Se

mot konsumenter
som
presentation
är många gånger
torde gälla vad som skall ske när

oklarheten

kalkylerade

förmåner,

inte

Avtalsvillkorens

mot näringsidkare.
oklar.
Den största

leasingavtalet

inte

inte

Leasingformuläret
konsumenten.

för-

att
vid beskattningen.

upplyses

av konsumentleasing
är avdragsgill
någon del av leasingavgzften
också punkt 18 nedan.

marknadsföring

Vid

7.

i

anvisnings-

och

ansvarar för det
endast indirekt
och

billeasing

gånger
villkoren.

som "restframstå som
konsurespektive

Uttryck

kan för konsumenten

betyder

restskuld

förstår därmed
ansvar för denna. Konsumenten
främst att
medför,
leasingavtalet
bindning
som
han
inte är
objektets värdeminskning
trots att

det. Konsumenten
vet många gånger inte heller skillnaden
han ingått eller hur leasing
och det leasingavtal
ett kreditköp
sig från ett vanligt hyresavtal.

ägare till
mellan

skiljer

har

Konsumenten

vid leasing

sämre

överlåtelse
den och efter leasegivarens
har enligt leasingvillkoren
Konsumenten

invändningar
leverantören.

ställning

i trepartsförhällan-

eller pantsättning

av avtalet.
att göra gällande
och krav på grund av fel och dröjsmål
mot annan än
särskilt
konsumentkreditköp,
Vid konsumentkrediter,

ges konsumenten
situationer.
Vid

inte

rätt

i lag ett tämligen långtgående skydd i motsvarande
kan
både lånefmansierat
och kreditköp
kontantköp
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dessutom

konsumentköplagen

enligt

konsumenten

leasing

i viss utsträckning

i tidigare säljled
en näringsidkare
överlåtit
eller tillverkaren
leverantören
t.ex.
som
varan för vidareinte
konsumenten
någon
Vid
har
motsvarande
leasing
försäljning.
rätt
rikta

av fel mot

på grund

anspråk

här alltid

trots att leverantören
leasegivaren.

har

10. Leasegivaren

rätt

avräkna

att

till ett mellanled,

egendomen

konsumentens

mot denne. Vid
annan fordran
förbud mot sådan avräkning.
ett uttryckligt

gäller

endast

har

11. Konsumenten

i förtid

leasing

billeasing

för

kan dock

mentkredit
betala

skulden

Vid
Vid

Det

närmare

tveksamt

är

detta

7.3

om
kan nämnas

Konsumenten
avtalet

rätt att avbryta

och

utan att leasegivaren
tar ut särskild
och annan konsukonsumentkreditköp

avtal

lag alltid

enligt

med rörlig

om leasetagaren
punkt 3 ovan.

ränta

och när som helst
får kreditgivaren

av detta.

med anledning

inte ta ut någon ersättning

Nästan

upp eller lösa
all konsument-

restvärdeleasing.

konsumenten

i förtid.

av

tid

viss

detta.

att säga

l ovan.

eller

efter

egendomen

lösa

rätt

annan
här i viss utsträckning

avser
har enligt villkoren

kompensation

7.3 punkt

jfr

leasingavtalet

begränsad

betalning

konsumentkredit

på

leasingavgift

12.

överlåter

har

sakrättsligt

I anslutning

skydd.

till

Se

konsument-

Dir.
att det nyligen har tillkallats
en kommitté
1993: 101 med uppdrag att se över bl.a. frågan om konsumentköpaKommittén
har att överväga om
res skydd mot säljarens borgenärer.
bör göras avsteg från den nuvarande huvudredet vid konsumentköp
avtalen

geln, att borgenärsskyddet
besittning,
konsumentens
Vid

leasing

uppkommer

han tagit objektet

i sin besittning.

13. Konsumenten

blir

värde.

ellt övervärde

inte ägare

kan kräva

Leasegivaren

inte kräva

Jfr

eller svarar för

konsumenten
mellan

ofta inte rätt att få ut eventu-

7.3 punkt

kan i de flesta

menten betalar skillnaden
restvärdet
objektet. Vid

tagande

trots att han betalar

Se 7.3 punkt 4 ovan.

efter avräkning.

15. Leasegivaren
avslutas.

i

ge skydd redan genom avtalet.
har skydd ens om
om konsumenten

hävs har konsumenten

14. Om avtalet

kommit

och i stället

är det i dag tveksamt

hela objektets

först då egendomen

det

pä

5 ovan.
"restskulden

leasingavtal

kräva

kalkylerade

och

konsumentkreditköp

ut motsvarande

mellanskillnad

" då avtalet
att konsudet faktiska

får säljaren

vid åter-

i annan mån än den

och nackdelar

För-
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med finansiell

leasing

vanvård
Kräver
säljaren fullav konsumenten.
inte genom
kan
skillnaden
däremot
utkrävas,
dock
avtalet
av
utmätning
av egendomen.

väsentlig

beror

görelse

kan enligt

16. Konsumenten
redan

objektet

vid

hävnings-

leasegivaren

Vid

konsumenten.

till

rätt

motpartens
kontraktsbrott.

och

försummelse

av
vid

vid

varje

liksom
av konsument,
lagstadgade
väsentlighetskrav

gäller
och

hävning

är dock

vid

förtidsbetalning

tillämpning

av den vid

betydelse.

Jfr

leasing

7.3

ger

för

alla

typer av
förbehållna
för

Som pâtryckningsmedel

ovanlig.

den ha större

torde

gå miste om avtalet
leasingavtal

Många

och kreditköp

kontant-

En direkt

hävningsrätten
betalning

försummelse.

och återtaganderätt

konsumentkredit,

annan

leasingvillkoren

obetydlig

punkt

rättidig

6 och

7.4

6 ovan.

punkt

sämre vid
rått mot leverantören
år betydligt
Detta beror på att konsumenten
än vid finansierat kreditköp.
vid leasing är hänvisad till att göra gällande leasegivarens
rätt mot
står
emelleverantören
enligt köpeavtalet dem emellan. Köpeavtalet
17.

Konsumentens

leasing

Detta innebär bl.a. att konsumentens
lertid mellan näringsidkare.
rätt
att reklamera och göra gällande påföljder vid fel är avsevärt sämre än
blir bättre i de fall
Situationen
vad som följer av konsumentköplagen.
ställt ut en direkt garanti till konsumenten,
leverantören
men mot-

rättighet

svarande

enligt
18.

har

en konsumentköpare

har

inte

alltid

och

utan

vidare

lag.
Konsumenten

avgiften

vid beskattningen.

rätt

att

dra

Leasingavgift

av någon
är juridiskt

del

av leasinghyra, som inte
i näringsverk-

får dras av vid beskattningen
annat än som kostnader
nackdel med leasing
samhet. Detta innebär en väsentlig ekonomisk
Jfr för
och lån, där
med kreditköp
räntan är avdragsgill.
jämfört

näringsidkare

7.2 punkt

5 ovan.

utan på hela leasingtas ut inte bara på amorteringsdelen
vid
leasing, till skillnad från
avgiften. Detta innebär att konsumenten
vid köp, får betala mervärdesskatt
även på de finansieringskostnader
Även detta gör leasing dyrare för
inbakade
i
leasingavgiften.
är
som
med ett motsvarande
köp. En leasetagare som
jämfört
konsumenten
har givetvis
ingen möjlighet
är konsument
att lyfta ingående mer19. Moms

värdesskatt

på leasingavgiften,

en av de viktigaste

fördelarna

vilket

för billeasingens

med leasing

faller

bort.

del innebär

att
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för

nackdelar

leasegivaren

i stort sett samma fördelar
ger konsumentleasing
Jämfört
med
och
konsumentkreditköp
näringsidkare.
leasing
mot
som
därtill
de
inskränkningar
slipper leasegivaren
annan konsumentkredit

leasegivaren

För

vara
attraktiv

siktigt

kan

betydelse

som sakligt sett kan göra leasingen kortkonsumenten,
nämligen
möjligheten
att undgå

tveksamt.

dock

och konsument-

som följer av konsumentköplagen
detta har någon större ekonomisk

av hans rättigheter
Om
kreditlagen.

Det

för

kreditrisk
och
ökar som nämnts leasegivarens
skulle
kunna
medföra
Detta
inte
kreditvärdiga.
är
som
inte kommer
att
utan en rejäl kontantinsats
att konsumentleasing
leasegivarna
utsträckning.
Inte heller vinner
i nämnvärd
erbjudas

på kontantinsats,

krav

kunder

lockar

något på att leasing

Fördelar

7.6.4
För

är skattemässigt

och
innebär

leverantören

nackdelar

betalning

Därtill

kan

Med

kreditköp.

kontrakt

leasing

bilhandeln

för vissa

till

mot

som saknar pengar.
råder kanske inte
då upprätthållas.

kan försäljningen

leasing

säljer
t.ex. en bilhandlare
för handlaren
finnas möjlighet
inom

leverantören

leasing en väg att sälja sina produkter

När

räntan

för

till kunder
även i förhållande
leverantören
när kreditrestriktioner

kontant

erbjuda

för konsumenten.

ogynnsamt

finansiärer

kan

vidare

mellan
att göra vinst på skillnaden
och marknadsräntan.
Det kan också tänkas att

konsumenter

skimmer,
har ett affärsmässigt
jfr
sälja
kreditköp
än
att

för leverantören

vilket
Konsu-

gör leasing

lättare

mentverkets

1990/91:8.
informationen
Den bristfälliga
rapport
bidrar
egentligen innebär och kostar för konsumenten

vad leasing

om
till

Ur leverantörens
synvinkel
kan ha betydelse.
är
att sådana faktorer
alternativ.
Nackdelarna
med
och leasing annars likvärdiga
kreditköp

leasing

för

kan dock

konsumenten

och risker

för leverantören.

7.7

Fördelar

och

sikt

medföra

i ett

nackdelar

större

problem

vidare

perspektiv
7.7.

1

Fördelar

för
är en viktig jinansieringskälla
det
Genom att göra
möjligt
företag.

Leasing
stora

även till

företag

som annars inte kunnat

särskilt

smá- och medel-

att erbjuda finansiering
investera i nya anläggnings-

F0"r- och nackdelar
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tillgångar,

fyller

leasingen en viktig
företag.

med finansiell

fmansieringsfunktion

leasing

i synnerhet

för smâ- och medelstora
2. Leasing

främjar

sina produkter.

leasing

För

industrins
avsättning
som jinansieringsform
av
leverantörer
inom industrin
innebär
finansiell

en ytterligare
bl.a. till

möjlighet

industrin

har leasing

troll

vad gäller

kan

Leasing

sig fungera

leverantörernas

andrahandsvärde,

kunnat

utveckling

öka

andrahandsmarknad

sannolikheten

och kon-

och teknologisk

kalkylering

av restvärde.

effektivitet.

En

kan

för
ge förutsättningar
funktioner
enligt punkterna

4. Leasing

Leasingens

företag

leasing

genom
med småskalig

delarna

kan

restvärderisk.

jfr

1

produktion

möjliggöra

I sådana
7.5 punkt

1

ejfektivitet

att främst

erhålla

och
kan

utnyttjas,

en flexibel
där

i ekonomin.
att föregenerellt ökar

också
små-

finansiering,

leasingavtal

effektivitet.

3 kan innebära

för ökad samhällsekonomisk

förutsättningar
Leasing

kan

ökad

produktion

tagandet gynnas, vilket vid effektiv
effektiviteten
i ekonomin.
Genom

mångfald

för en allsidig bedömning av
projekt kan få finansiering.

projekt och för att bärkraftiga
kan på så sätt bidra till att öka kreditmarknadens

Leasing

risken

bättre

kreditmarknadens

ökar

för många

som säljstöd
överblick

kunskaper,

för bl.a.

utnyttjas

ñnansieringsfonner
tänkbara

också visat

varvid

kapitalvaror,

att sälja sina produkter
mot kontant
de
inte
kunnat
nå. Inom
som
annars

kunder

betalning,

vilket

medelstora
särskilt

för-

likaledes

ger

effektivitet.
och

optimal

hantering

leasegivaren

ovan kan, genom

spridning

bär

av
restvärde-

på många olika

och objekt,

en lägre kostnad för denna risk uppnås än om
den burits av leasetagaren. Leasing ger dock parterna potentiell
frihet
på det sätt de finner lämpligast
att placera och fördela restvärderisken

leasetagare

i varje

enskild

affär.

ökad effektivitet

7.7.2

kan

ge förutsättningar

för

i riskhanteringen.

Nackdelar

Leasing
intäkter
heter

flexibilitet

Denna

kan

för staten.
minska

att

utjänma

skillnader

ningsbar

inkomst

Utnyttjandet

åtminstone
Finansiell
eller

på kort

sikt

leda

till

minskade

skatte-

leasing ger företag relativt stora möjligsin skattebelastning,
liksom
att

uppskjuta

i beskattning
och med olika

av dessa möjligheter

av företag

möjlighet
till

med

olika

att utnyttja
skatteplanering

hög beskatt-

skatteavdragen.
kan naturligtvis
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leda

till

Detta

subjekt,

leasing

med finansiell

och nackdelar

skatteintäkter

mindre
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kort sikt.
staten, åtminstone
svenskt
skatteinte år
då leasetagaren
för

särskilt
accentueras
såsom stat, kommun

eller

utländskt

företag.

som den nuvarande beskattningen
lång sikt tänkas leda till
kan dock

subvention,

mässiga

sägas innebära,

Den

skatte-

av leasing kan
ökade skattein-

för företagandet
som leasingen,
som en följd av de fördelar
för med sig. Hur det härmed förhåller
skattesubventionen,
inklusive

täkter

att fastställa med något mått av säkerhet jfr
konsekvenser
Samhällsekonomiska
Bjuggren/Wijkander,
av finansiell
leasing, särskilt s. 50-62.

sig går dock

ökar

risken för

långsiktig

bärkraft

2. Leasing
saknar

knappast

leasingens

finansiella

att affärsverksamhet
som är olönsam eller
Ovan har den
drivs vidare mot konkurs.
för

fördelar

leasetagare

och leasegivare

fram-

Härav framgår bl.a. att ett företag genom leasing kan erhålla
finansieringsän vid jämförbara
högre finansieringsgrad
något
en
normalt
inte
leasingobjektet
säkerheter
utöver
former,
att särskilda
och den generella klassificeringen
krävs, att redovisningsreglema
av
enligt ett leasingleasing som hyra innebär att betalningsskyldigheten

hållits.

inte försämrar

avtal normalt

att få nya lån eller
främst
rätten till

möjligheter

företagets

leasegivaren

och att
genom
har en god ställning vid leasetagarens insolvens.
för leasetagaren är att han normalt inte har rätt att
En av nackdelarna
Dessa förhållanden
lösa sig från avtalet och betalningsskyldigheten.
annan finansiering
objektets övervärde

för företag med dålig likvidiatt leasing kan vara tillgänglig
utan förmåga att ställa säkerhet, som saknar kapacitet, låg soliditet,
tet att ta upp eller
ny kredit och således inte kan erhålla finansvid leasing ha en
torde finansiären
Samtidigt
sätt.
iering
annat
något
och
kunna
ha
säkerhet
större marginaler
effektivare
bättre och
det
nödvändigtvis
finansieringsforrner
utan att
än vid jämförbara
innebär

behöver

bli

dyrare

större

för leasetagaren.
i jämförelse

leasingfinansiering
utsträckning

kan bygga

tet och dess beräknade
allmänna kreditvärdighet.

Detta

med

på leasegivarens

restvärde

i sin tur betyda
finansieringsformer

borde

andra

att
i

av objekpå leasetagarens

bedömning

och något mindre

och
kan noteras att det vid undersökning
Mot denna bakgrund
att leasinganalys av det kraftigt ökade antalet konkurser framhållits
varit en bidragande orsak
marknadens
expansion i viss utsträckning
147 och
98
SIND 1985:8 s. 58
se särskilt Konkursutredningen
ekonooch bristande
Speciellt i små företag, där kapitalbrist
164.
misk
kunnat

planering

och

ofta

förekommer,
i samband

att man särskilt
med stora fasta kostnader

konstateras

lastat rörelsen

kontroll

i form

har i ett flertal
med expansioner
av leasingavtal,

fall
bevilket

lett till

och nackdelar

För-
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med finansiell

leasing

akut brist

på likvida medel och stor känslighet vid efterfrågeDe stora och svårpåverkbara
kostnaderna
har medfört
att
och anpassning av verksamheten
neddragning
inte kunnat ske i tid

ändringar.
och

därmed

orsakat

att företaget
kan följa med

skuldsättning
tillräcklig

som
grad uppmärksammas

kommit

på obestånd.

Den

höga

lär vidare inte i
ett leasingavtal
de
mindre
företagen, samtidigt
av

kan försvåra bedömningen
som förekomsten
av leasingavtal
av föreoch uppföljning.
kreditgivning
tagets ställning vid andra borgenärers
Det lär ha visat sig att företagets soliditet
ofta varit väsentligt
lägre
än vad borgenärerna

haft anledning

att anta därför att en stor del av
tillgångarna leasats. Enligt Konkursutredningen
har nya finansieringsformer
skapat möjlighet
och
att dölja tidiga signaler om obestånd,

leasingmarknadens
ligheten

snabba utveckling

att finansiera

olönsam

har på olika

affärsverksamhet.

sätt påverkat

möj-
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8

Civilrättslig

8.1
Inte

andra

länder

Norge,

Danmark

och

land finns

särskild

i något

nordiskt

som tar sikte enbart
regler om kreditköp,

finansiell
andra

tilläggsbestämmelser

ningsområde

till

kontraktsrättslig

leasing.

I anslutning

lagstiftning
till

tvingande

eller pantavtal

ges dock i viss
reglernas
tillämp-

som utvidgar
leasing eller vissa former
att avse även finansiell
finns i norsk, dansk och finsk obeståndslagstiftning

Vidare

om gäldenärens avtalsförhållanden
som är tillärnpkan oskäliga leasingvillkor
i samtliga
I övrigt
på leasingavtal.

tvingande

liga

Finland

kreditavtal

utsträckning
därav.

i några

reglering

regler

nordiska

länder

lärrmas utan
i avtalslagarna,

36§

främst

viktiga

riktpunkter.

Nedan

högsta

domstolarnas

praxis.

1

avseende
varvid

eller

reglerna

ges en översikt

jämkas
för
över

med

stöd

kreditköp
regleringen

av
utgör
och

Norge

1985 nr 82 ges tvingande
regler till kreditom kredittlgøp
förmån.
inte
Där
köpares
annat anges gäller lagen både konsumentMed kreditköp
och andra kreditköp.
kreditköp
avses enligt 3 § första

I laven

annat avtal om bruk av lösöre som i realisäkra
att
ett avhändelsevederlag,
om det är meningen
skall
bli
till
saken.
Regeln anses innebära att ett
ägare
att mottagaren
formellt
endast om avtalet förutsätter
leasingavtal
är ett kreditköp
att

stycket

även hyra eller

c

teten tjänar

till

leasetagaren
inte tillräckligt
för

finansiell

objektet,

skall bli ägare till objektet.
för detta. Eftersom

leasing

innebär

sällan

har

det att leasing

Förekomsten

leasetagaren

av köpoption är
i norska Standardavtal

vare sig rätt eller plikt att överta
i Norge nästan aldrig blir bedömt

som kreditköp.

l Se Norges Lover 1687-1987, Krüger, Norsk kjøpsret,
utg. 1991 s.
och 506
18, 424 och 433
samt Möller, Konkurs och kontrakt s. 443
med hänvisningar.
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ges dessutom regler
meddela
dessa kan Kungen

I 29 § kredittkjøpsloven

för vissa

konsument-

om konsumenthyresavtal
som i realiteten tjänar till att säkra ett avhändelseeller som annars i det väsentliga fyller samma ekonomiska
vederlag,
funktion
även om det inte är meningen
att
som kreditförsäljning,
föreskrifterna
bli
I
ha
skall bli ägare eller
rätt att
ägare.
hyrestagaren

Enligt

hyresavtal.

kan det ges bestämmelser
om
inte
i förväg
hyrestagaren
a att

kan godta annan laga domstol
än
å sina vägnar eller

att ingå förlikning

ge fullmakt

den lagstadgade,

föreskrifter

ingå skiljeavtal,

b

informationsskyldighet

c

förskottshyra

enligt

såsom vid kreditköp,
om minsta

reglerna

vid kredit-

kontantinsats

köp,

d

uppsägningsrätt

e

uppgörelsen

för hyrestagaren,

vid

att bli ägare till

ägarbyte

och
avtalet

enligt

då hyrestagaren

har rätt

saken.

departement
har vederbörande
av detta bemyndigande
a,
b och d.
1986 nr 1616 enligt punkterna
utfärdat föreskrifter
bemyndiganföreskriften
ordagrant
Beträffande
punkt a motsvarar
stöd

Med

enligt d ger hyrestagaom uppsägningsrätt
varsel, förutsatt
månads
med
att aven
ren rätt att säga upp avtalet
enligt
talsförhållandet
varat i minst tre månader. Informationsplikten
Förekriften

det i lagen.

enligt

innefattar

b

föreskriften

att uthyraren

skall upplysa

skriftligen

om följande.

lång tid hyresförhållandet

1

Hur

2

Hyrestagarens

3

Storleken

skall vara.

uppsägningsrätt enligt föreskriften.
och när de skall
på de enskilda hyresbeloppen

beta-

las.

hyrestagaren

av alla hyresbelopp
totalt skall betala.

bestämd

måste upplysas

4

Summan
tid,

tillägg

eventuella
5

Kontantpriset,

reguljär
I loven

försäljning

1980

om "salgspant"
behåll. I första

och eventuella
Gäller

inte

tillägg,

dvs.

vad
för

hyresförhållandet

av alla hyresbelopp

om summan
för ett års hyrestid.
dock
endast
om uthyraren

också

av den sak som hyresförhållandet

och

bedriver

gäller.

§ 3-14 till § 3-21 ges regler
nr 2 om pant panteloven
átertagandefördvs. kreditsäljares
försäljningspant,
kodifiering
hand innebär regleringen
av de i norsk
en

praxis och doktrin utvecklade principerna
och begränsningar.
giltighet
sakrättsliga
till
föreskriver
loven
en motsvarighet

för återtagandeförbehållets
§ 3-22

reglerna

andra
om

stycket

pantehyresavtal
:
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Civilrättslig

reglering

i några

andra

länder

kredittkjøpsloven.

Som avtal om försäljning
och försäljningspant
således
hyresavtal
eller
liknande
avtal
anses
som i realiteten tjänar till
säkra
att
ett avhändelsevederlag,
om det är meningen att hyrestagaren
skall bli ägare efter att ha betalat ett visst antal hyrestenniner.
Men
även om det inte är meningen att hyrestagaren skall bli ägare eller ha
rätt att bli ägare, skall flertalet
regler om försäljningspant
tillämpas

på motsvarande

sätt. För finansiell

leasing

innebär

det i huvudsak:

att avtalet inte kan avse lösöre som kan registreras i fastighetsbok,
skeppsregister,
luftfartygsregister
eller annat rättighetsregister,
kan undanta vissa objekt eller varuatt Kungen genom föreskrifter
slag från lagregleringen,
fastställa
beloppsgräns
och
en minsta
meddela
de
bestämmelser
bl.a. för
annars
som anses nödvändiga
med reglerna om kredit- och avbetalningsköp,
samordning
att leasingobjektet

givarens
att

inte får överlåtas

eller handpantsättas

utan lease-

samtycke,

leasegivarens

sakrättsskydd

förutsätter

med att leasingobjektet
senast samtidigt
och, vid konsumentleasing,
att avtalet

ingås
att leasingavtalet
levereras till leasetagaren

är skriftligt
eller, vid näavtalet
ogrundat
uppehåll
efter leveranatt
utan
bekräftas av endera parten,
sen skriftligt
sakrättsskydd
till motorfordon
att leasegivarens
som registrerats
enligt
regler i vägtrañklagstiftningen
även förutsätter
att lease-

ringsidkarleasing,

givarens

rätt registreras

på leasetagarens blad i Lösöreregistret,
leasingobjektet,
leasingtiden
och leasingavgiften,
anger
såvitt gäller leasing av delar av eller tillbehör
att leasegivaren,
till
fast egendom eller en huvudsak
kan
i
registreras
rättighetssom
register, utan registrering
har sakrättsskydd
i
mot äldre rättigheter
egendomen,
att avtalet

avseende
att leasegivaren,
sin rätt till objektet
mot

rättigheter

sist angiven

egendom,

i god

kan göra gällande

och

stiftade
frivilligt
senare
och mot fastighetsägarens borgenärer endast
rätt har sakrättsskydd
registrering
genom
tro

i fastigheten

om leasegivarens
ägarens blad i fastighetsboken,

rätt till objektet faller om leasingobjektet
att leasegivarens
sammanfogas med fast egendom eller en amian huvudsak på sådant sätt att
skulle medföra
ett särskiljande
kostnader
oproportionerliga
eller

orimlig

värdenedgâng,

att leasegivarens
eller "pâkostning"
tets karaktär

eller

rätt till

och

objektet faller om det genom bearbetning
har skett en inte oväsentlig förändring
av objekvärde efter att det överlämnades
till leasetagaren.
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i leasetagarens
rätt godkännas
i den meningen,
att

i norsk

åtminstone

"gjeldsforhandling"

och

konkurs

länder

andra

i några

reglering

Civilrättslig

återtaganderätt

med kreditsäljares

likställs

insolVid leasetagarens
sätt som i § 3-22 panteloven.
i sjunde
vens är i övrigt reglerna om gäldenärens avtalsförpliktelser
dekdekningsrett
kapitlet laven 1984 nr 59 om fordringshavernes
avtalsförhållandets
följer
inte
tillämpliga,
ningsloven
annat
av
om
motsvarande

särskilda

"egenart".

handling

som

ning

Vid

förhandling
konkurs

och

på tvångsackord

eller

främst gäldsförgäldsordom en frivillig
det att leaseinnebär
oberoende
leasingavtalet

"bobehandling"

all slags

kan inriktas

tagarens bo har rätt att inträda i och fullfölja
vid leasetagarens
hävningsrätt
som ger leasegivaren
av klausuler
kan kräva att boet utan ogrundat
Leasegivaren
obestånd och konkurs.
och, om
uppehåll tar ställning till om det vill utnyttja sin inträdesrätt
för

leasingavgiften

den

skall

betalningsperioden

löpande

att boet ställer säkerhet för denna period. Avtalsvillkor
att ställa säkerhet kan åsidosättas om de är orimligt
i avtalet innebär att boet
för boet. Att boet inträder

efterskott,

skyldighet
tungande

villkor.

i

erläggas

Leasegivarens

om
beblir

fordran

på avtalets
eller
Om boet inte inträder
en massafordran.
häva leasingavtalet,
ställer säkerhet enligt det sagda, får leasegivaren
göra gällande skadestånd
återkräva objektet och som dividendfordran
och förpliktigat

berättigat

på leasingavgift

blir

med det positiva

kontraktsintresset.

Leasegivaren

får dessutom

bobehandlingen

häva

begått

före
om leasetagaren
Motsatshans insolvens.
samband
med
direkt
har
inte
som
öppnande
efter bobehandlingens
det att leasegivaren
vis innebär
betalningsgrund av leasetagarens
normalt
inte får häva avtalet
dröjsmål dessförinnan.
har boet i
regler i sjunde kapitlet dekningsloven
Enligt ytterligare

enligt

villkor,

avtalade

avtalsbrott

vissa fall

rätt till

i gäldenärens

inträde

s.k. partiellt

avtal.

Om avtalet

att inträda
då
delens
motpartens
bara för den ouppfyllda
utom
eller gäldenärens prestation enligt avtalet är odelbar eller på grund av
delarna
bör betraktas
de enskilda
mellan
sammanhanget
som en

vid boöppningen

är delvis

kan boet sålunda

uppfyllt,

kräva

vidkommande,

blir
till gäldenären,
prestation
en fortlöpande
för
vederlaget
betala
skyldigt
alltid
bara
boet genom sitt inträde
att
Om dessa regler skall
tiden från boöppningen
som massafordran.
Visserligen
leasing är dock osäkert.
på finansiell
tillämpas
anses
enhet.

avtalet

Gäller

av egendom för nyttjande vara en fortlöpanleasing
regels mening,
i sistnämnda
de prestation
men vid finansiell
konoch ränta på objektets
främst av amortering
består vederlaget

kontinuerligt

tantpris
under

upplåtande

och inte i egentlig
viss

tid.

mening

Det kan därför

ersättning

hävdas

för objektets

att ett finansiellt

nyttjande
leasingavtal

Civilrättslig
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reglering

i några

andra

länder

måste anses odelbart på samma sätt som ett pantavtal eller ett kreditköp. Å andra sidan utgör finansiell
leasing som utgångspunkt
en
form av nyttjanderättsavtal.
Hur leasingen skall ses i detta samman-

hang synes inte avgjorts i rättspraxis eller klart angetts i lagmotiven.
Har boet trätt in i gäldenärens avtal kan det, oavsett avtalets regler
eller,
säga upp avtalet med sedvanligt
om uppsägning,
om ingen
sedvana

föreligger,
det förtida

genom
dividendfordran.
torde

kunna

lider
tre månaders varsel. Förlust som motparten
kan han kräva ersatt, dock endast som
avbrytandet
Även denna regels tillämplighet
finansiell
leasing

ifrågasättas

med

till

hänsyn

leasingens

"egenart"

som

fmansieringsform.
Nyttjanderätt

inklusive

av lös egenom får enligt oskrivna
sakrättsliga
regler skydd mot upplåtarens
och mot ny
borgenärer
ägare genom att nyttjaren
Har objektet
tar objektet i sin besittning.
inte traderats kan nyttjanderätten
falla om ny ägare tar objektet i sin

leasing

i god tro om nyttjanderätten.
har borgenärsskydd.

besittning

Det är omstritt

i denna situation

na i sjunde kapitlet dekningsloven
hos uthyrare
bobehandling
men
finansiell

leasing,

positiva

förpliktelser

Viktig

blir

därför

eftersom

Vidare

i princip
detta

att

leasegivaren

att fullgöra
endast frågan

efter
om

om nyttjaren
att regler-

skall

noteras
är tillämpliga
har

inte

liten

har

också vid

betydelse

några

vid

nämnvärda

att han betalat leverantören.
leasetagaren uppnått sakrätts-

skydd.
Från norska

prejudikat,

plikationer

Høyesterett

föreligger

slutligen

följande

avtalsrättsliga

och komsom rör leasegivarens
ansvar för missförstånd
då han vid avtalets ingående uppträtt
uteslutande
genom

leverantören.
Rt 1992 s. 295. En mindre maskinentreprenör
LT
hade med en
maskinfirma
L
ingått avtal om hyra av en dumper för en månad i
skulle
användas
till
Dumpern
några avslutande
taget.
av LT
arbeten. L initierade
också att finansbolaget
LG med LT ingick ett
60-månaders
för samma dumper,
leasingavtal
utan att L upplyste
LG om det första avtalet.
I leasingavtalet,
på
som var utfärdat
LG:s tryckta
formulär,
eller
något
muntligt
skriftligt
att
angavs
sidoavtal
inte ingåtts mellan parterna och att ändringar skulle införas på kontraktsexemplaren
och undertecknas
av båda parter för
LT betalade hyra till L enligt korttidsavtalet
att vara giltiga.
men
ansåg sig inte bunden av leasingavtalet
och betalade inga avgifter
till LG. Efter någon månad återlämnades
dumpern till L, där den
befann sig när L gick i konkurs.
hämtades hos boet och
Dumpern
såldes för LG:s räkning,
varefter avräkning
skedde och LG krävde
LT på ca en halv miljon kr. LT bestred kravet och gjorde i första
hand gällande att han aldrig blivit bunden av leasingavtalet.
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vid avtalens ingående var att LT
De närmare omständigheterna
hos L fått förfrågningar
om köp av dumpern, men
av en försäljare
användning
eftersom
LT inte trodde sig kunna få långsiktig
av
vilket L småningdenna hörde han sig för om korttidsförhyrning,
ordnad" måste LT enligt
om accepterade. För att "få finansieringen
del
papper" från LG. Efter
dock först "underteckna
försäljaren
en
LT medförandes
någon vecka uppsökte försäljaren
ett kontrakt
om
hyra av dumpern för en månad i taget, ett ifyllt leasingkontrakt,
en
och ett leveransbevis.
I
accept av anbud om leasingñnansiering
noterades att leasingavtalet
samtal mellan LT och försäljaren
var på
medan LT avsåg att hyra för en månad i taget. För60 månader,
på att leasingavtalet
säljaren sa då att LT inte skulle ta så högtidligt
bara skulle hyra för en månad i
stod på så lång tid, eftersom LT
för att det
taget, men att LT ändå måste skriva under leasingavtalet

Försäljaren
skulle
ordna sig med korttidsförhyrningen.
uppgav
när LT inte
också att L skulle överta betalningen
av leasingavgiften
Därefter
skrev LT under korttidslängre önskade hyra dumpern.
därefter
de
leasingdokument
och
hyresavtalet
tre
som han fick sig
på
särskilt
dem
igenom
förelagda,
utan att
noga. - De fakturor
LT
ovidfick
från
LG
ansåg
sedermera
LT
leasingavgift
vara
som
han uppfattat sig bara ha kortkommande
för hans del, eftersom
från
alla fakturor
dumpern av L. LT kastade följaktligen
tidsförhyrt
hade LT blivit
återlämnats
LG. Några månader efter att dumpern
för LG. LT hade då förklarat
uppringd
att han
av en representant
hänvisat
till
efter
behov,
månad
i
för
avtalat
bara
taget
en
om hyra
till försäljaren hos L.
med L och uppgett telefonnumret
kontraktet
vid Lzs huvudutställdes
Leasingavtalet
av LG sedan direktören
tagit kontakt med LG och
kontor,
utan att nämna korthyresavtalet,
anmodat leasingfinansiering
av
av dumpern och bett om utfärdande
på
med LT som leasetagare. Efter kreditupplysning
ett leasingavtal
avtalspris hade LG upprättat
LT och information
om dumperns
till L. LG tog
och skickat dem plus tilläggsdokumenten
formulär
ingen direkt kontakt med LT, och någon information
om leasingtillställförhållandet
eller leasingvillkoren
utöver avtalsformulären
I målet ansågs inte heller visat att LT efter att ha
des inte LT.
återfått
till
LG
och returnerat
leasingavtalet
undertecknat
ett
underskrift.
LG
LG:s
avskrift
avtalet
med
eller en
exemplar
av
och
sedan leasingavtalet
för dumpern
betalade
L köpeskillingen
till
LG.
L
med LT:s underskrift
tilläggsdokumenten
returnerats
av
fann LT fri från betalningsSamtliga fem domare i Høyesterett
En majoritet om tre domare ansåg att LT blivit bunden
skyldighet.
sin rätt genom att förhålla sig
leasingavtalet
men att LG förlorat
av
där LG fått kännedom
passiv i nästan ett år efter det telefonsamtal
De två domarna i minoriteten
syn på avtalsförhållandet.
om LT:s
hade undertecknats
ansåg däremot
att leasingavtalet
av LT under
kunde
han
inte
medförde
omständigheter
att
anses bunden av
som
I detta sammanhang
sin underskrift.
är frågan om LT alls blivit
intressanta.
Här var skälen
den principiellt
bunden av leasingavtalet
i huvudsak

följande.
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Majoriteten:
Förfaringssättet
leverantören
att överlåta
att
inhämta leasingkundens
underskrift
på leasingavtalet
inte
var
ovanligt, och LG utbetalade köpeskillingen
till L i förlitan på det rättsförhållande
utvisade.
leasingavtalet
LG
som det undertecknade
inrättade
sig således härefter.
Undertecknandet
av leasingavtalet
framställdes
vidare
för LT så att det var nödvändigt
för att få
tillgång till dumpern, och LT fick efterhand flera fakturor
från LG
det
ingåtts
leasingavtal.
att
ett
som visade att LG:s uppfattning
var
Att LT eventuellt
inte mottagit
någon uttrycklig
accept från LG
kunde under dessa förhållanden
inte vara avgörande.
Någon brist i
själva avtalsmekanismen
förelåg alltså inte. LT hade visserligen
ingen avsikt att förplikta
sig mot LG, men detta varken stod eller
borde ha stått klart för LG. LT kunde inte heller befrias från avtalet enligt 30, 33 eller 36 § avtalslagen.
Visserligen
kunde inte
uteslutas att det i en situation,
där ett leasingbolag överlåtit
avtalsmekanismen
med kunden till leverantören,
efter omständigheterna
kunde bli tal om att låta leasingbolaget
bära risken för missförstånd
vid avtalsslutet.
Men i det förevarande
fallet hade LT skrivit under
framstod
ett dokument
som klart och tydligt
som ett leasingavtal
mellan honom och LG. Avtalsformuläret
hade därtill fyllts i såvitt
gällde löptiden och den månatliga leasingavgiften.
Dokumentet
var
efter sitt innehåll
för LG som ett bindande
ägnat att presenteras
avtal, vilket LT måste haft svårt att undgå att förstå. När LT skrev
dokumentet,
i vad han
trots att det inte hade någon förankring
uppfattade vara det verkliga rättsförhållandet,
gjorde han det därför
uttalanden från L:s representant
att han stödde sig
om att underskriften
inte hade någon betydelse för LT:s
förpliktelse.
LT tog
alltså risken att uttalandet var att lita på, och det syntes majoriteten
inte vara rimligt
att låta konsekvenserna
av detta bäras av LG, som
i god tro inrättat sig efter dokumentet.
Ett synsätt som går ut på att
identifiera
LG med L var vidare inte så träffande
där
en situation
L:s ledning sökt vinna fördelar
L genom att föra både LG och
LT bakom ljuset och där LT klart oaktsamt bidragit
till L:s rättsstridiga beteende mot LG. Av de fakturor
och påminnelser
som LT
mottag från LG borde LT därtill,
mot bakgrund av det leasingavtal
han undertecknat,
ha förstått att LG handlat utifrån
uppfattningen
att det förelåg ett bindande avtal. LT:s passivitet bidrog då enligt
till att han borde anses bunden. Aven om LT var en
majoriteten
liten näringsidkare
kunde han inte
utan erfarenhet
av leasingavtal,
uppträda på ett så föga affärsmässigt sätt i ett avtalsförhållande
utan
i förhållande
till en motpart
i god
att det måste få konsekvenser
tro.
Minoriteten:
Omståndigheterna
före och vid LT:s undertecknande
refererades först ingående och det poängteraav leasingdokumenten
des, att frågan om leasing av dumpern inte vid något tillfälle
tagits
Det underströks
att LG själv över huvud taget inte
upp av LT.
informerat
uppträtt mot LT,
LT eller väglett LT och att LG inte
kunnat visa att han återsänt något undertecknat
kontraktsexemplar
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LG hade således helt och hållet valt att mot LT uppträda
inte
svikligt
tredje
man, L. Mycket tydde på att L uppträtt
genom
bara mot LG utan lika mycket mot LT. Frågan kunde då ställas om
Därvid
LG eller LT stod närmast att bära risken av L:s handlande.
först att L inte haft ställning
framhölls
men inte
av fullmäktig
heller uppträtt endast som ett bud. L hade däremot haft i uppdrag
för LT och inhämta dennes underatt lägga fram avtalsdokumenten
När detta var
skrift.
L deltog således i själva avtalsmekanismen.
tänka sig att uppdragsgivaren
fallet kunde man, enligt minoriteten,
L så att den
med medhjälparen
LG fick tåla att bli identifierad
till kunde åberopas mot LG
oredlighet
som L gjort sig skyldig
Det lämnades dock öppet om
ogiltighetsregler.
enligt avtalsrättsliga
ansågs
I stället
att anlägga syndetta var möjligt.
mera naturligt
sakförhållandena
beskrivna
de
bakgrund
LG
punkten, att
mot
av
än LT: När
stod närmare att bära verkningarna
av L:s oredlighet
eller
sin marknadsföring
i
fall,
i
detta
såsom
näringsidkare,
en
väljer att använda sig av självständiga mellamnän
som
försäljning
kan
löper han en risk för att "uregelmessigheter"
medhjälpare,
Detta gällde inte minst
med kunderna.
inträffa
i avtalsförhällandet
tjänster av inte helt okomär finansiella
när det som marknadsförs
Sådana "uregelmessigleasingñnansiering.
såsom
plicerad natur,
behandlingsrutiner
etableras
det
heter" kan motverkas
att
genom
båda sidor av
ordning
och
klarhet
skapa
ägnade
är
att
som
till LT
hade LG i förhållande
avtalsförhållandet.
Enligt minoriteten
leasingsaken
inte behandlat
ett sätt som gav rimlig säkerhet för
inte ha
att tvist inte kunde komma att uppstå. LG borde därför
oaktLT
hade
uppträtt
även
Visserligen
vunnit rätt enligt avtalet.
avtalsdokumenten
på
underteckna
klandervärt
samt och
genom att
det sätt han gjorde. Men LT drev en liten maskinentreprenadrörelse
med några få anställda och ett litet antal maskiner och hade tidigare
LT:s skuld för
med leasingñnansiering.
inte haft någon befattning
i målet.
kom därför i bakgrunden
att tvist uppkommit
till

LT.

Övervägandena i detta rättsfall
behandlats

i avsnitt

kan jämföras

i konsumentfallet

uttalanden

domstolens

4.4.6

med

svenska

1986

Högsta

s. 596,

som

ovan.

Danmarkz

8.1.2

nr 398 om kreditaftaler
kreditköp
däribland
konsumentkrediter,

I laven
hâll.

NJA

1990

Vissa

av reglerna

ges regler för alla typer av
inklusive
köp mot ägarförbe-

för sådana köp har motsvarande

tillämplighet

och 8009 ff,
7. Bind 12. udg. 1991 s. 7851
2 Se Karnovs Lovsamling,
Finansiell leasing s. 90
Millqvist,
samt Möller, Konkurs och kontrakt s.
med hänvisningar.
och 506
433
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på näringsidkares

köp.

Enligt

reglering

stycket

6 § andra

i några

andra

länder

kreditaftalsloven

också ett avtal som betecknats
köp mot ägarförbehåll
i övrigt framträder
eller där betalningen
som vederlag för
meningen"
have
att motbruk av saken, om det "må antages
vaeret
tagaren av saken skall bli ägare till den. Denna regel hade sina
och 1954 års afi 1982 års kreditkøbslov
föregångare
direkta
anses

som

hyresavtal,

betalingslov.

All

näringsidkaravtal

till
att afbetalingsloven
föreskrev
näringsidkaravtal

därför
för

angående gränsdragningen
højesteretspraxis
avser
vilket
kan ha betydelse
afbetalingsloven,
enligt
skillnad
krav

från
viss

sina efterträdare
minsta

även
kontantinsats.

nämligen att
var ingripande,
av att detta krav inte uppfyllts
Detta
tredje
verkan
ägarförbehållet
mot
anses ha
man.
var utan
kommersiella
leasingförbedömning i rent
bidragit till den restriktiva
hållanden som präglar Højesterets praxis. Följande avgöranden finns
Följden

att redovisa.
hade
Avtal
UfR 1973.173H.
om hyra av entreprenadmaskiner
hyran
för tre år. Den totala
att täcka
ingåtts
var beräknad
I hyreskontrakten
värde plus räntor och kostnader.
maskinernas
eller
vad som skulle
maskinerna
till
nämndes inget om äganderätten
hyrestagagick
löpte
hyrestiden
slut.
Innan
vid
ut
hyrestidens
gälla
Konseparationsrätt.
gällande
gjorde
vari
uthyraren
i
konkurs,
ren
avbetalåberopande
under
bestred
separation
att
kursboet
av
hade föregåtts av diskussioner
ningsköp förelåg. Hyresavtalen
om
sig inte ha råd att betala
hade förklarat
köp men hyrestagaren
avtalat om
Boet hävdade att parterna muntligen
kontantinsatserna.
skulle ha rätt att med äganderätt överta maskinerna
att hyrestagaren
senast vid hyrestidens slut. - En majoritet i Højesteret fyra domare
varit att hyresmot tre ansåg det inte bevisat att partsavsikten
för
beräkningssättet
framhölls
Det
bli
skulle
ägare.
att
tagaren
med tanke på maskinernas
typ och värde
hyran kunde vara rimligt
vid hyra och leasing i
och inte heller obekant eller osedvanligt
för
beräkningsgrunderna
till
Med hänsyn
entreprenadbranschen.
komma
avseenden
i
många
visserligen
avtalsvillkoren
hyran kunde
ett avbetalningsköp,
att motsvara
men av detta kunde inte dras
anförda
skulle
bli ägare. Då övriga
hyrestagaren
slutsatsen
att
inte heller kunde anses visa att det varit meningen
omständigheter
separationsrätt
skulle bli ägare, medgavs uthyraren
att hyrestagaren
i konkursen.
för en
leasingavtal
Här hade slutits ett treårigt
skulle
maskinen
bl.a.
framgick
kontraktet
Av
att
grävmaskin.
vara
slut
leasegivarens egendom, att leasetagaren vid avtalsförhållandets
och att leasetagaren bekräftade
maskinen
att han
skulle återlänma
likvidation
övertogs
Vid
leasegivarens
förköpsrätt.
inte lovats
I tvist
inköpet av maskinen.
kontraktet
av den bank som finansierat
tillkom
äganderätten
och leasetagaren
banken
mellan
om vem

UfR 1973.338H.
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hävdade
för leasegivaren
leasetagaren
att han av representanter
erhållit
bindande
löfte om att vara tillförsälcrad
äganderätten vid
leasingtidens slut mot ett symboliskt
vederlag av en månadshyra.
Representanterna
styrkte detta påstående i rättegången, men leasegivaren påstod sig inte känna till något sådant löfte. Banken hävdade att endast hyresavtal
förelåg enligt kontraktets
lydelse och att
banken hade äganderätten även om domstolen skulle finna att leaseHøjesteret fann att det
tagaren fått löfte om äganderättsövergång.
klara bestämmelser
inte visats att leasetagaren
mot kontraktets
erhållit bindande löfte om att han, då de i kontraktet
överenskomna
skulle bli ägare till maskinen.
betalningarna
fullgjorts,
Avtal
med
leasing av en traktor
UfR 1983.334H.
om finansiell
tillbehör
hade ingåtts för fem år, varefter
skulle ske
förlängning
med ett år i taget om avtalet inte sas upp med tre månaders varsel.
Hela förlängningshyran
skulle erläggas i förskott
och motsvara
1,5 % av anskaffningskostnaden.
Efter fem år skulle traktorn vara
helt avskriven.
Om avtalet sas upp skulle traktorn
återlämnas
till
bestämmelse
plats anvisad av leasegivaren.
Enligt uttrycklig
skulle
inte vid någon tidpunkt
leasegivaren
överlåta
objektet till leasehade emellertid
Leasetagaren
rätt att senast 14 dagar före
tagaren.
leasingtidens eller en förlängningstids
utgång anvisa en köpare till
vilken
leasegivaren
skyldig
sälja
objektet.
Leasetagaren
att
var
skulle därvid ha rätt att erhålla 90 % av köpeskillingen
som komEfter att leasetagaren kommit
i ekonopensation för valutarisker.
miska svårigheter
begärde leasegivaren
vilket
att utfå traktorn,
bestreds av den bank som tagit traktorn
som brukspant med hänvisning till att avtalet utgjorde ett kreditköp.
Højesteret farm att
avtalets innehåll och avgivna vittnesmål
inte utgjorde grund för att
anta att det vid avtalets ingående varit meningen att leasetagaren
skulle bli ägare till traktorn.
Förhållandet,
att avtalet gav leaseutgång uppnå en ekonotagaren en möjlighet
att efter leasingtidens
misk fördel genom försäljning
till tredje man, ansågs inte ha förtagit avtalet dess karaktär av förhyrning.

UfR 1986. IH. I detta fall hade först träffats avtal om köp av en
kontant eller på avbetalning
med 25 % konförpackningsmaskin,
tantinsats
och amortering
Eftersom
på 24 månader.
köparen inte
hade medel till kontantinsatsen
ändrades avtalet till ett hyresavtal,
i förskott,
enligt vilket hyran skulle betalas månadsvis
hyrestiden
24
månader
med
första
ouppsägbar
period
vara
en
om sex månader
och maskinen
förbli
leverantörens
"indtil
hele lejen
egendom
På kontraktet,
respektive
salgsbeløb er betalt".
upprättats
som
av
leverantören,
hade nyttjaren
skrivit
bl.a. att maskinen
"vil blive
købt" före visst angivet datum om allt utvecklade
sig i rätt riktning.
Hyran för maskinen
att motsvara
var beräknad
en årlig ränta på
kontantpriset
om 20 % under två år. Om nyttjaren senare köpte
maskinen skulle avskrivningarna
för de två åren avräknas på priset
reduktion
I
konkurs
bestred konkursboet
nyttjarens
hyra.
som
av
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därför att avtalet enligt boet var ett
för leverantören
separationsrätt
nödvändiga kontantdär den för separationsrätten
avbetalningsköp,
fastdom Højesteret
østre Landsret,
insatsen inte erlagts.
vars
innehöll
förutom
uttryck
anförde
ställde,
att hyresavtalet
som
bestämmelser
och köpare
är typiska för
försäljningssumma
som
köpeavtal och som saknar betydelse i rena hyresavtal. Vidare framändrats därför att nyttjaren
hölls att det först ingångna köpeavtalet
kontantinsatsen.
Med hänsyn
inte kunnat prestera den nödvändiga
till detta och vad som i övrigt hade upplysts kunde det antas ha
varit meningen,
att nyttjaren skulle bli ägare till maskinen sålunda
skulle dras av från köpesumman.
att huvuddelen
av hyresbeloppen
Eftersom
den
därför
under
afbetalingsloven.
föll
Hyresavtalet
avtalet
inte
inte
kontantinsatsen
erlagts
minsta
föreskrivna
var
verksamt mot konkursboet.
beövergripande
ges i dansk obestândslagstiftning
avtalsförhâllanden,
sjunde
ömsesidiga
gäldenärens
se
om
1977
Reglerna
Konkursloven
är i första hand
nr 298.

i Norge

Liksom

stämmelser

kapitlet
tillämpliga

vid

även vid registrerad
men i viss utsträckning
ansluter nära till
och tvångsackord.
Regleringen

konkurs

betalningsinställelse

boet
men är inte riktigt lika gynnsam för borgenärerna
konkursboets
tvingande
dock
här
Utgångspunkter
denna.
är
även
som
rätt att kräva besked i
rätt att inträda i gäldenärens avtal, motpartens
vid äventyr
och säkerhet för egen förskottsprestation
inträdesfrågan

den norska

av hävning samt boets rätt till partiellt inträde vid avtal om fortlöpanfrån i Norge kan motTill skillnad
till gäldenären.
de prestationer
avtalet
grund
häva
på
inskränkning
parten utan
av sådana avtalsbrott
Vidare har inte
utom konkurs.
som gett hävningsrätt
av gäldenären
i den danska regleringen
rätt att säga
bara boet utan även motparten
föruteller
uppsägningstid,
med
skälig
avtal
sedvanlig
varaktiga
upp
satt att gäldenären inte hade rätt att överlåta sin rätt. Boets uppsägSamtliga
ningsrätt gäller här oavsett om det inträtt i avtalet eller
avtals särregler gäller i den mån annat inte följer av vederbörande
i
leasing är det liksom
Såvitt gäller finansiell
skilda beskaffenhet.
med

boets

främst

Norge

skäligt

partiellt

rätt till

inträde

och rätt till

med hänsyn

som kan ifrågasättas
angående
Landsretspraxis
karaktär.
varsel

uppsägning

till

leasingens

uppsägningsrättens
finansiella
1983.813.
1981.339
och
UfR
verkningar
är något vacklande,
se
Även beträffande
skydd kan hänvisas till
leasetagares sakrättsliga
alltså
oskriven
rätt föreligger
för norsk rätt. Enligt
redogörelsen
sakrättsligt

skydd

i vart

fall

då leasetagaren

tagit

objektet

i sin be-

sittning.
Till

sist skall

Højesteret.

redovisas

följande

kontraktsrättsliga

avgörande

från
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hade genom olika konLT
UfR 1986. 496H. Ett charkuteribolag
trakt leasat tio bilar av en bilfirma
LG.
Leasingavtalen
utfylldes
med standardformulär
utfärdade
F. Vid underav ñnansbolaget
tecknandet
betalades
motsvarande
tre månaders
en deposition
hade LG rätt att överlåta sina
Enligt leasingvillkoren
leasingavgift.
rättigheter och rätten till samtliga betalningar enligt avtalet. När LT
underrättelse
mottagit
att
om sådan överlåtelse
var han skyldig
betala till förvärvaren
utan avdrag eller kvittning grundad på avtalet
eller
andra förhållanden
och utan invändningar
av någon art.
ingående fick LT meddelande
Någon vecka efter leasingavtalens
från F att LG överlåtit
avtalen till F och att betalning med befriande verkan endast kunde ske till F. LT betalade därefter
leasingtill F. LG inställde
sedermera
och gick
avgifterna
betalningarna
i konkurs.
Under
första
betalningsinställelsens
slutligen
period
fortsatte
LG att utföra
och service
reparationer
på de leasade
bilarna mot att insolvensboet
erhöll en del av leasingavgifterna
från
meddelade emellertid
F. Fem månader efter betalningsinställelsen
F
förpliktelserna
enligt leasingavtaatt han inträdde i de driftsmässiga
len. Orsaken till detta var enligt F att säkra fortsatt betalning
av
F gav samtidigt
leasingavgift.
anvisningar
närmare
om tillvägagångssättet vid reparation av bilarna och riktade LT:s uppmärksaminte var tillåten.
het på att avräkning mot leasingavgift
LT beviljafem
des av F en månads förlängning
i två
leasingavtalen
av
av
omgångar.
stämdes LT av F på obetald
När bilarna sedermera återlämnats
viss betalningsskyldighet
LT vitsordade
leasingavgift.
men gjorde i
huvuddelen
I
gällande rätt till avräkning
på erlagd deposition.
tvisten
hävdade F att han förvärvat
endast rättigheterna
och de
driftsmässiga
förpliktelserna
av LG, att LT enligt avtalets klara
lydelse var förhindrad
att avräkna depositionen,
att det mellan två
inte fanns grund för att åsidosätta villjämbördiga
näringsidkare
eller på annan grund och att F vid
koret enligt 36 § avtalslagen
övertagandet
och vid förlängningarna
gjort
av angivna förpliktelser
klart för LT att han inte trädde in i avtalen i vidare omfattning
än
angetts. LT hävdade att F genom den inledande
som uttryckligen
överlåtelsen
eller vid det senare övertagandet
av driftsförpliktelseri LG:s ställe, vilket följts upp av
na inträtt fullt ut i leasingavtalen
kunde
att F utan att gå via LG förlängde avtalen. Cut off-klausulen
vidare inte åberopas när någon omsättningshänsyn
inte talade för
i vart fall var oskälig
rättigheter
att avskära LT:s
samt klausulen
enligt 36 § avtalslagen.
måste vara att depositionerna
Højesteret ansåg att utgångspunkten
motsvarande
ställts som säkerhet för
leasingavgift
tre månaders
LT:s fullgörelse
särskilt hyresenligt leasingavtalet,
av förpliktelse
Efter att rätten till samtliga betalningar
överlåtits
betalningen.
på F
måste LT ha varit berättigad
att utgå från, att de deponerade beloppen blev ställda till Fzs rådighet och att beloppen, under förutvid avtalens
fullgjordes,
sättning av att de avtalade förpliktelserna
skulle komma att gottskrivas
LT som hyresbetalning.
upphörande
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i några

reglering

Under
dessa omständigheter
kunde
klausulen
motsätta sig avräkning.

F inte

med

stöd

andra

av cut

länder

off-

i ett leasingavtal
En cut off-klausul
mellan
hindrar
näringsidkare
således inte att erlagd deposition
kan avräknas på leasingavgiften
i
förhållande
till en förvärvare
rätt. Noteras kan att
av leasegivarens
detta resultat

uppnåddes

utan att Højesteret ansåg sig behöva åberopa
Utgången torde byggt antingen på en inskränkande
tolkning
Kvittning
av klausulen oaktat dess ordalydelse så Lindskog,
såsom säkerhet måste följa de säkers. 336 eller på att depositionen
36 § avtalslagen.

ställda

fordringarna

föreskrivs

I Finland

talningsköp
fått godset
i denna
eller

grunderna

för 37 § avtalslagen.

Fin1and3

8. 1

bruk

enligt

följande
till

i 1 § andra stycket

regel.

sig utgivet,

lag äga tillämpning,

"Såframt
skall bliva

i följande

1966

ändå att avtalet betecknas såsom hyressåsom vederlag för godsets
betalningen

annat sådant avtal eller
och nyttjande."
Finlands

gandet

nr 91 om avbeåsyftas, att den, som
ägare därav, skola stadgandena

lagen

med avtalet

Högsta

domstol

har

tillämpat

stad-

fall.

1973 s. 462.
för en grävHD 1973 II 87 ND
Ett leasingavtal
maskin
hade ingåtts. Leverantören
maskinen
hade
i ett annat
av
avtal åtagit sig att till visst pris återköpa maskinen av leasegivaren
efter leasingtidens
utgång eller vid avtalets avbrytande.
Samtidigt
hade slutits ett tredje avtal, enligt vilket leasemed leasingavtalet
sig att köpa och leverantören
tagaren förbundit
att sälja maskinen
efter leasingtidens utgång och leverantörens
återköp till samma pris
hade först förhandlat
med leveranLeasetagaren
som i återköpet.
Efter att parterna vänt sig till en bank
tören om köp på avbetalning.
för att diskutera
finansieringen
att
av köpet hade dock konstaterats
önskan inte var möjligt
efteravbetalningsköp
trots leasetagarens
I stället råddes han att
som denne inte kunde betala kontantinsatsen.
anlita
varefter
de angivna
avtalen
leasingfinansiering,
ingicks.
Banken var leasegivarens ombud och leasingavtalet
förmedlades
av
bankens föreståndare.
kom efter en tid i betalningsLeasetagaren
i
dröjsmål
i att leasegivaren
återtog maskinen
som utmynnade
samråd
med leverantören
och stämde leasetagaren
på obetalda
och stämde
leasingavgifter.
genstämde leasegivaren
Leasetagaren
leverantören
och hävdade att avbetalningsköp
förelåg. Leasetagaren

3 Se Finlands Lag 1992, Wilhelmsson, Konsumentskyddet
i Finland 1989 s.
Finansiell leasing s. 96 f och finsk prop. 182/1992 med
245 ff, Millqvist,
förslag till lagstiftning om sanering av företag, jfr SOU 1992:113 s. 235 ff.
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yrkade återfående av maskinen eller uppgörelse enligt avbetalningsHD framhöll
köplagen.
att de tre avtalen borde bedömas som en
varit medveten om att avsikten
helhet och att bankens föreståndare
skulle bli ägare till maskinen.
med avtalen varit att leasetagaren
ombud
och
bankens
leasegivarens
Eftersom
banken
var
vid förhandlingarna
haft en central
och
ställning
föreståndare
kännedom
ingående, borde föreståndarens
leasingavtalets
anses ha
kännedom.
HD fann därmed
kommit
även till leasegivarens
att
regler var tillämpliga.
avbetalningsköplagens
1978 nr 38 ges sedan 1986 lag
konsumentskyddslagen
däri385
i
kapitlet
regler
sjunde
1986 nr
om konsumentkrediter,
i stort 1992 års
Sjunde kapitlet motsvarar
bland konsumentkreditköp.
7 kap. 3 § 2 skall dock med
Enligt
svenska konsumentkreditlag.
l den finska

annat sådant avtal enligt vilket
och
får besittning
konsumenten
en vara, om varans kontantpris
betalas under hyresperioden
kreditkostnaderna
enligt avtalsvillkoren
eller

"hyresavtal

jämställas

kreditköp

till

att avsikten med avtalet är
om det annars framgår av villkoren
här kursiverade
ledet i
skall
bli
Det
ägare."
konsumenten
att
varans
har
vidare
konsumentskyddslagen
tillämpdefinitionen
innebär att
ett
Det anses dock något oklart
ningsområde
än avbetalningsköplagen.
eller

sträcker
som konsumentskyddslagen
omfattas,
lär vara att sådana leasingavtal
som ger konsuslut
behålla
vid
leasingtidens
menten rätt att
varan utan ytterligare
leasingeller mot en endast symbolisk
betalning
av leasingavgift
in på leasingområdet

långt

hur

sigf

Klart

och kreditkostnaderHär kan man säga att varans kontantpris
kan vara fallet
under leasingtiden.
Mera svårbedömt
slut
har rätt att behålla objektet efter leasingtidens

avgift.

na har betalats
då konsumenten

Här skulle 7
leasingavgift.
en nedsatt men inte helt symbolisk
kunna innebära att leasingavtalet
3 § 2 konsumentskyddslagen
under leasingtiden
uppgår
omfattades
av lagen, om leasingavgifterna

mot

kap.
till

och kreditatt redan de täcker "varans kontantpris
dock inte
allmänt
torde
detta
inledningsvis
Som angavs

sådant belopp

kostnaderna".
ha helt

avgörande

betydelse,

lagens direkta

faller

utanför

kap.

1 § eller

jåmkas

eftersom

konsumentleasingavtal

tillämpningsområde

enligt

4 kap.

kan regleras

1 § konsumentskyddslagen

som
enligt 3
med

principerna
som måttstock.
saknas särskilda
I 1868 års Konkursstadga
för kreditköp

avtalsförhållanden.

nyligen
direkt

trätt
sikte

I den lag

i kraft

finns

dock

leasingavtal.

Se till det följande Wilhelmsson

regler om gäldenärens
47
som
nr
om företagssanering
och tar
regler som både omfattar

1993

Rättsverkningarna

a.a. s. 246

av att saneringsför-
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farande

inleds

reglering

i några

andra

länder

är främst

inte får betala eller ställa
att gäldenären
säkerhet för vare sig osäkrade eller säkrade skulder som uppkommit
före förfarandet
eller säkerhetsåtgärder
får
samt att inga indrivnings-

vidtas.

med säkerhets-

Borgenärer

realisera

säkerheten

respektive

eller

återtaganderätt

får inte heller

återtaganderätten.

utöva

får inte sägas upp eller
en skuld grundas
ningsdröjsmål.
Leasegivares
separationsrätt

Ett avtal som
hävas på grund av betal-

räknas här som säkeroch omfattas av hävnings- och átertagandeförbuden
se prop.
182/1992
Undantag kan dock beviljas bl.a. då det är upps. 29.
enbart att säkerheten/leasingobjektet
inte behöver kvarstå hos gälde-

hetsrätt

för

nären

att saneringsprogramrnet
minska i värde genom

egendomen

förfarandet,

under
Utbetald

åtgärder

som äventyrar
krävs samtycke

över verksamheten

utom
verksamheten

som ligger utanför den sedvanliga
genomförandet
För
av saneringen.

Utredaren

ringsförfarandet.
hetsavtal

till

förtida

har också

rätt

varvid

betalning,

är

som

sedvanliga

för

eller

åtgärder

hans

skall

ske.

För

betalning,
inte

etc.
på sådana

verksamhet.

Såväl

bundenhet
och prestationsskyldighet
som motpartens
därmed och ingendera parten får åberopa saneringsförfaran-

kvarstår
det

avtal

sådana

och
såvitt

att bl.a.
som förordnats
verksamhet
under saneatt bl.a. säga upp säker-

diskontering
uppsägning av leasingavtal,
se strax nedan.
Med undantag för angivna förbud mot indrivning,
inverkar
saneringsförfarandet
som sådant i princip

gäldenärens
gäldenärens

Skulle

och dess tillgångar

"utredare"
av den särskilda
och granska gäldenärens
övervaka

utreda,

genomföras.

skulden.
som amortering
under
saneringsförfarandet
rådigheten

behåller

bestämmanderätten

gäller

kunna

räknas

ersättning

Gäldenären

skall

att den används i verksamheten
har säkerhetshavaren
rätt till ersättning för detta.

eller

innehålla

dess

rättsverkningar

sin prestation.

För

sig eller
som grund för att frigöra
hyres- och leasingavtal
nedan leasing-

att avtalet av gäldenäges dock särskilda regler som innebär,
ren kan sägas upp till upphörande två månader efter uppsägningen
eller uppsägning.
Om
utan hinder av avtalade villkor
om varaktighet

avtal

leasingavtalet
ningarna
ningen.

behövs

ersättning

tanke

att fortsätta den, krävs
har rätt
Leasegivaren

leasingavgift
hetsskuld,

med

på verksamheten

eller

förutsätt-

samtycker till uppsägatt utredaren
för utebliven
ersättning
att kräva

som vid förtidsbetalning
av annan säkerkostnader för återställande
och skälig
objektet
av

diskonterad
direkta
för

den skada

kan visa drabbar honom
som leasegivaren
Ersättningen
utgör
av uppsägningen.
en s.k.
dvs. en skuld som kan sättas ned genom saneringssaneringsskuld,
Se 27 §.
programmet.
med

anledning
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reglering

Civilrättslig

andra

i några
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åtagit sig en prestation som är osedvanlig med tanke
öde alltid och
ligger avtalets fortsatta
verksamhet,
på gäldenärens
händer.
På begäran av
i utredarens
inskränkningar
utan särskilda
håller fast vid
meddela
gäldenären
utredaren
skall
motparten
om
häva
inom skälig tid får motparten
inte
avtalet. Svarar utredaren
Om motparten

och kräva

avtalet

skadestånd

Om ett leasingavtal
löper
utan

avbryts

eller

som saneringsskuld.
avtalsförhållande
annat fortlöpande

vidare

under

saneringsförfarandet,

inte
skall

de

inledning
som hänför sig till tiden efter förfarandets
innan
konkurs
i
förfaller.
Går
gäldenären
de
betalas allteftersom
upphör eller inom tre månader efter att försaneringsprogrammet
leasingavgifter

farandet
tiden

har upphört,

är obetalda

efter saneringsförfarandets

sen se 32 §.
har Finlands
Slutligen

skäligheten

av en s.k.

Högsta
3/4-klausul

som hänför sig till
i konkurmassafordringar

leasingavgifter
inledning
domstol

i följande

i ett leasingavtal

rättsfall

bedömt

enligt

36 § av-

talslagen.
LG
hade till
Ett leasingbolag
1986 s. 444.
1985 II 177 ND
måna36
på
skogstraktor
LT
leasat
näringsidkare
mindre
ut
en
en
Enligt
förskottsbetalning
der mot kvartalsvis
av leasingavgift.
hade LG rätt att vid 20 dagars dröjsmål med betalleasingvillkoren
verkan och kräva skadeningen säga upp avtalet med omedelbar
kostnader
för återtagande,
och
förfallna
stånd med, utöver
poster
för återstående
leasingavgifterna
oförfallna
de
tre fjärdedelar
av
När avtalet löpt i ca ett år kom LT i dröjsmål som
avtalsperiod.
och krävde skademedförde
att LG sa upp avtalet, återtog traktorn
Uppsägning och återtagning skedde när
stånd enligt 3/4-klausulen.
skadeåterstod.
HD jämkade
ungefär hälften
av leasingtiden
uttalades
domskälen
I
att
ståndsklausulen
enligt 36 § avtalslagen.
användningsomhar ett vidsträckt
skogsarbetsmaskiner
eftersom
ännu efter det
råde, var det troligt att maskinen kunde ha utnyttjats
beaktande av
hävande.
Med
avtalets
förflutit
från
år
halvt
att ett
och av LG:s möjligheter
att sörja
parternas ställning vid avtalsslutet
blev så liten som möjligt,
för att skadan efter denna halvårsperiod
avtalsvillkoren,
i de allmänna
skulle tilllämpningen
av klausulen
för den
Månadsavgiften
till
oskälighet.
leda
LG,
vilka avfattats av
avtalade
den
därför
till en tredjedel
aktuella
tiden jämkades
av

HD

månadsavgiften.
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8.2

USA5

8.2.1

Inledning
finns

ingen

leasing.

Sedan

1987 regleras

av lös
uniform

egendom

i Uniform

I

USA

delstatlig

federal

reglering

civilrättslig
däremot

lagstiftning

all slags hyra

Commercial

Code

för det handelsrättsliga

lagbok

i nâgra

andra

länder

om finansiell
inklusive
leasing

UCC,
området.

som är en
Reglerna

2A
utgör i UCC ett av tio
om hyra av lös egendom Article
- Leases
vilka föregås av ett inledande
kapitel om olika avtalstyper,
kapitel
med allmänna

bestämmelser.

Sedan 1968 är UCC

gällande

i samtliga

delstater

Det nya hyreskapitlet
förväntas,
efter de
utom Louisiana.
och tillägg som gjorts 1990, få motsvarande
anslutning.
Reglerna om hyra av lös egendom i artikel 2A UCC är tillämpliga

ändringar
både

på företagsavtal

föreskrivs

dock

mentens

förmån.

på konsumentavtal.

och

För

de sistnämnda

åtskilliga
punkter tvingande
särregler till
Även
där konsumenthyresavtalen
följer

konsu-

samma
avtalen, är reglerna tvingande på detta
som de kommersiella
i många delstater är föremål för
konsumenthyresavtal
sätt. Eftersom

regler

särskild

konsumentskyddslagstiftning,
till

konsumentskyddet
lertid

denna,

på de kommersiella

avtalen.

med tvâ generella

dispositiva

ligger

och UCC

tyngdpunkten

primärt

För dem är reglerna

begränsningar,

överlämnar

i artikel

2A emel-

i artikel

2A

dels en generalklausul
dels ett förbud mot förfallooch
mot oskäliga hyresvillkor,
säkerhetsklausuler
kan åberopa skönsmässigt:
sådana
som uthyraren
klausuler
måste vara konstruerade
så att uthyraren
får kräva förtida
eller

betalning
sikterna

övrigt

bara

att erhålla betalning
i varje enskild

anges
avtalsfriheten
De avtal
differentierad
mellan

säkerhet

nämligen

tror att utom han "in good faith"
eller annan fullgörelse
har försämrats.
I
bestämmelse
i
om någon inskränkning

är avsedd.

som

i Sverige

behandling

"true leases"

betecknas

finansiell

Grundläggande

nedan verkliga

leasing
är

leasingavtal

den

ges i UCC en
gränsdragning

inklusive

"financial

5 Se Uniform
Commercial
Code: Official
Text 1990 with Comments
American
Conference
Law Institute,
National
of Commissioners
on
Uniform State Laws,
12th ed. 1991, United States Code Annotated. Title
§§ 1 to 520, 1993, Jeweler, The United States Bankruptcy
11. Bankruptcy.
Code: A Sectional Analysis of Provisions
Governing
Liquidation
and
Reorganization,
1991. Jfr Millqvist,
Finansiell leasing s. 57 ff, 101
och
197 ff, Helander, Kreditsäkerhet i lös egendom s. 63 ff, SOU 1992:113 s.
och finsk prop. 182/1992 s. 13.
261
° I den följande texten används "leasingavtal"
motsvarighet till engelskans "lease".

och

inte hyresavtal

som
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finansiella

nedan

"security

interest"

nedan

andra

länder

leasingavtal
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och leasingavtal

säkerhetsrätt

i objektet

för

som skapar
leasegivaren.

dispositiva
av de i huvudsak
reglerna i artikel 2A, medan leasingavtal
som grundar säkerhetsrätt
till stor del tvinganunder artikel 9 som innehåller
faller uteslutande
"Secured
transactions"
s.k.
för
nedan säkerregler
de panträttsliga
De

leasingavtalen

verkliga

De kanske

hetsavtal.

regleras

viktigaste

följderna

av att artikel 9 blir tillämphar en tvingande
avtalsbrott

lig är att leasegivaren efter leasetagarens
och att leasegivarens
övervärde
i objektet
skyldighet
att redovisa
och andra tredje män kräver
borgenärer
skydd mot leasetagarens
leasingavtal
registrering
ett verkligt
offentlig
av avtalet. Föreligger
har

restvärde
och fullgott
däremot
rätt till objektets
Även i övrigt föreligger
betydanutan registrering.
och
8.2.4
avsnitten
8.2.3
beskrivs
i
översiktligt
som

leasegivaren

tredjemansskydd
de skillnader
nedan.
Ett formellt

verkligt
eller

ett
finansiella

utan ett
som inte skapar en säkerhetsrätt
i allmänhet
kan utgöra antingen ett leasingavtal
För
leasingavtal,
strax nedan.
se definitioner

leasingavtal

leasingavtal
finansiellt

ges i artikel 2A en rad särregler som bygger
och
har rollen av finansiär
i en sådan transaktion

leasingavtal

på att leasegivaren
har ansvaret för objektet. För gränsen mellan köp,
att leverantören
och leasing ger UCC inga närmare regler
artikel
i
regleras
som
vad som följer av kodens mycket allmänna definitioner
förutom
av
därvid ett köp överEnligt § 2-106 innefattar
vederlag, medan
till
från
köparen
säljaren
äganderätten
mot
av
överföring
2A-103
innebär
§
enligt
leasingavtal
av rätten att
ett
en
tid
vederlag
för
viss
besitta och nyttja gods
utan att bl.a. köp
mot

köp och leasingavtal.
föring

föreligger.
beskrivs

I nästa avsnitt
regler för

UCC:s

gränsdragningen

dess

definition
mellan

leasing
av finansiell
leasingavtal
verkliga

och
och

Därefter redogörs för de delar
som skapar säkerhetsrätt.
för finansiell
leasing i
relevans
och
har
2A som avser
av artikel
reglerna i artikel 9 för säkerUCC:s mening och för de viktigaste

leasingavtal

att särskilt artikel 2A är omfattande
fördetaljerad. I beskrivningen
av artikeln
endast
huvudoch
hyresavtalen
tas upp
bigâs reglerna för de vanliga
avtalen.
dragen i reglerna för de finansiella
hetsrätter.

Det

skall

och i vissa delar

framhållas

mycket
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8.2.2

Civilrättslig

Definitioner

UCC:s

"finansiell

av

" säkerhetsavtal

reglering

i några

leasing"

andra

länder

och

"

definition

leasing" är inte avsedd att användas
av "finansiell
andra områden
än det civilrättsliga
och tar inte ställning
till de
definitioner
och termer för motsvarande
avtal som utvecklats
inom

redovisningen

och

säkerhetsavtal

enligt

beskattningen.
artikel

som innehar den formella
fonn.
UCC är inte heller

ring.

UCC:s

definitioner

Vidare

9 UCC

äganderätten
avsedd

kan

oberoende
och

att bestämma

ett

avtal

av vem
oberoende

utgöra

ett

av parterna
av avtalets

äganderättens

place-

och gränsdragningar

är med andra ord rent
funktionella
för de frågor som regleras av koden.
Enligt § 2A-103g
utgör ett finansiellt leasingavtal
ett leasingavtal
enligt vilket7
1

leasegivaren

inte väljer,

tillverkar

eller

2

leasegivaren

förvärvar

objektet

eller

nyttja
3

objektet,

nedan objektet

i samband

levererar

objektet;

rätten att besitta
med leasingavtalet;

och
och

någon av följande omständigheter
föreligger:
A
leasetagaren mottar innan han undertecknar
leasingavtalet
det
kopia
avtal
vilket
enligt
leasegivaren
förvärvade
en
av
objektet
B

nedan leveransavtalet;

leasetagarens

för leasingavtalets

godkännande

av leveransavtalet

är ett villkor

giltighet;

C

leasetagaren mottar innan han undertecknar
leasingavtalet
korrekt
och fullständig
redogörelse för de löften och garantien
från garantiansvar
och för begränser, för varje friskrivning
ningar

eller

ändringar

av remedier eller uppkomna skador, som
leasegivaren av den person som levererat objektet
i samband
leverantören
nedan
med eller som en del av
leveransavtalet;
eller
tillförsäkrats

D
när leasingavtalet
inte är ett konsumentleasingavtal,
leasegivaren, innan leasetagaren undertecknar
leasingavtalet,
skriftligen informerar
leasetagaren om a vem som är leverantör,
och anvisat leasegivaren
utom då leasetagaren valt leverantör
objektet av denne, och b att leasetagaren enligt
att förvärva
artikel 2A har rätt till de löften och garantier som tillförsäkrats
leasegivaren
i samband med eller som en del
av leverantören
och c att leasetagaren kan kontakta
leveav leveransavtalet,

7 Redogörelserna för UCC:s definitioner
utgör inga ordagranna översättningar av den amerikanska originaltexten,
däremot ett återgivande av det
väsentliga innehållet i deñnitionema
i nära anslutning till originaltexten
inklusive dess uppställning.
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redogörelse
och fullständig
en korrekt
och
inklusive
varje friskrivning

och erhålla

rantören

länder

andra

i några

reglering

Civilrättslig

garantier,

de löften

och

gränsning

av dessa eller

för
be-

av remedier.

täcker inte bara den grundläggande trepartsmodellen
finansiell
leasing
utan också sale and lease back-transaktioner,
av
leasetagaren
liksom den transaktion
som börjar med att den blivande
överlåter
köpeoch före full betalning
köper objektet av leverantören
varefter leasingavtal ingås mellan finansiären
avtalet till finansiären,
Denna definition

först

till

med leverantören

leasingavtal

sluter

rätten

från

finansiären,

tet.
Definitionen

även fallet att leasetagaren
leasingoch sedan överlåter

omfattar

Definitionen

och leasetagaren.

kräver

inte

vilken

leasetagaren

bistår

uteslutande

leasegivaren

att

objek-

leasar tillbaka

sig eller fullgör

med

andra funktio-

Om leasegivaren tar
från
utgår
att regler i common law ger leasetagaren adekvat
man
ner
inte skall ha
leasegivaren
skydd. Det första kravet i definitionen
- att
eller levererat objektet
är dock grunden för att befria
valt, tillverkat
Det andra
för objektet.
uthyraransvar
från sedvanligt
leasegivaren

finansieringen.

objektet i samband med leasingleasegivaren förvärvar
- att
där leasetillse att det är fråga om en transaktion
avtalet
- avser att
Hur
leasegivaren.
och
inte
på
leverantören
förlitar
sig
tagaren
tolkas
skall
with"
är
connection
med
"in
samband
i
lokutionen
alternativa
case".
De
"case by
avsett att utvecklas
av domstolarna
kravet

på att leasetagaren i ett finansiellt
såvitt
till leverantören
sin tillit
sätta
anses
tillverkaren
eller
leverantören
och
på
gäller utfästelser och uppgifter,
skall
garantier avseende objektet. Leasetagaren
eller båda beträffande
ha tagit del av vad som
därför före undertecknandet
av leasingavtalet
enligt

rekvisiten

leasingavtal

punkt

nästan

3 grundas

helt

eller

åtminstone

gäller

i dessa avseenden

vända

att få information
hänsynen till leasegivares

ligger

alla villkor

avslöja
Om

härom.

sig för

avtalet

intresse

i sitt köpeavtal

inte är finansiell

eller

fall

att inte behöva

enligt

avtal.

det sagda kan parterna
skall göras

Inga motsatsslut

definitionens

krav,

bortsett
Vidare

från

förlorar

och dylikt.
"fraud"
om oskälighet,
vid leasegivarens
leasingavtal
finansiellt
sin karaktär
av
också att det i
kan
avtalet.
Noteras
leasetagarens överlåtelse
av

allmänna
avtalet

i vissa

med leverantören.

leasing

ändå uppnå samma resultat genom
inte uppfyller
om transaktionen

fått veta till vem han skall
D
Bakom underpunkten

regler

inte

att § 2A inte
är dotternågra särskilda regler för fallet att leasegivaren
uppställer
leasing kan föreligga i
Frågan om finansiell
företag till leverantören.
den officiella

kommentaren

till

UCC

särskilt

framhålls,

Civilrättslig
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detta

förutsetts

fall

bli

utvecklat

reglering

av domstolarna

några

efter

andra

"the

länder

facts

of

each case".
För

att

särskilda

de

för

reglerna

finansiell

leasing

skall

vara
som sagt inte bara att de just behandlade kraven i §
2A-103g
leasingär uppfyllda,
utan även att avtalet är ett verkligt
avtal "true
lease"
och inte ett säkerhetsavtal
"secured
transaci artikel 9 skall tillämpas.
tion",
varpå pantreglerna
Utgångspunkten
krävs

tillämpliga

är här den allmänna
lös

eller

leasingavtal

på säkerhetsrätt,

nämligen
en rätt i
säkrar betalning
eller
som oavsett formen
Huruvida
transaktion
förpliktelse.
skapar
ett
av en
en
eller en säkerhetsrätt
skall i princip, oberoende av parter-

fast

fullgörelse

definitionen

egendom

avsikt,
i varje enskilt
avgöras av omständigheterna
nas subjektiva
fall. Därtill
UCC att en transenligt § 1-20137
gäller emellertid
aktion skapar en säkerhetsrätt,
det
vederlag
om
som leasetagaren har
att betala för rätten att besitta och nyttja objektet är en förpliktelse
för leasingtiden
och
som inte kan sägas upp av leasetagaren,
den ursprungliga

a

återstående

ekonomiska

leasetagaren

b

återstående

är minst

leasingtiden

lång som objektets

liv,

är skyldig

ekonomiska

lika

liv

för objektets
att förlänga leasingavtalet
eller är skyldig att bli ägare till objek-

tet,

leasetagaren

c

tets återstående
ett symboliskt

leasetagaren

d

ligare
Ett

vederlag

tilläggsvederlag

längningshyran
skäligt

har en option att förlänga leasingavtalet
för objekekonomiska
liv utan ytterligare
vederlag eller mot
eller

tilläggsvederlag,

har en option att bli ägare till objektet
eller mot ett symboliskt
tilläggsvederlag.

enligt
respektive

marknadsmässigt

c

eller

d

förvärvspriset
vederlag

vid

om föratt motsvara
för optionens utövande.

är inte

symboliskt,

fastställs
tiden

utan ytter-

för

Ett tilläggsvederlag
är däremot symboliskt,
om det är lägre än leaseförutsebara
kostnader
tagarens rimligt
att
prestera enligt leasingav
avtalet om optionen inte utövas. Det finns således ett visst spelrum
för förlängningsoch köpoptioner
som vid avtalets ingående inte

marknadsmässigt
vederlag vid tiden för utantogs skulle motsvara
övandet av optionen men som ändå är högre än ett endast symboliskt
vederlag.
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Civilrättslig

reglering

i några

andra

UCC:s

regler

för

8.2.3

Leverantörens

det följande

åtaganden

utsträcks

§ 2A-209

Enligt

finansiella

till

leasingavtal
alltså

det sagda gäller

Såvitt

UCC.

2A

de i

gäller

leasetagaren

åtaganden
av leverantörens
underförstådda
eller
uttryckliga

förmånen

utsträcks

UCC

leveransavtalet,

enligt

SOU 1994:120

artikel

innebär

leasing

finansiell

enligt
i

reglerna

dispositiva

huvudsak

verkliga

leasingavtal

ett verkligt

Föreligger

länder

inklusive

till
en del av leveransavtalet,
i den utsträckning
leasetagaren
som leasetagarens rätt enligt leasingLeasetagaren
är därvid bunden
avtalet är kopplad till leveransavtalet.
i samband

garantier

med

eller

som

och motkrav
invändningar
begränsningar,
som
av samma villkor,
ändrar inte
åtaganden
Utsträckningen
leasegivaren.
av leverantörens
dvs.
leaseleveransavtalets
egentliga
mellan
förhållandet
parter
och

givaren

innebär

enligt

eller

ansvar
och leasegivarens ändringar

leverantörens
även mellan

leverantören

inte heller att
leveransavtalet.

ingått

om att leasetagaren
kopplats till leveransavtalet.

leasingavtal

leasetagaren
Vidare

av leveransavtalet
och leasetagaren,
om leverantören

underrättats

ändringen

gällande

och

leverantören

skyldigheter

åläggs

som
mellan leverantören

och leasetagaren

Om

blir

gällande
inte före

ett finansiellt
blir
en ändring

skall leasegivaren,

med

han kan ha mot leasetagaren enligt leasingeller garantiförpliktelser
de leverantörens
ha
iklätt
sig
anses
för
och
tillgängliga
förelåg
ändrats,
såsom
dessa
sålunda
var
er som
före
ändringen.
leasetagaren
till UCC kan den rätt som leasekommentaren
Enligt den officiella
de förpliktelser

till

tillägg

avtalet,

tagaren ges i bestämmelsen
bort, ändras eller begränsas.
ändras med den verkan

En central
finns

regel,

i § 2A-407

konsumentleasing,

drivbart

avtalas
innehåll

och självständiga

åtagande

samman med den föregående,
som hänger intimt
leasing som inte är
UCC. Här stadgas, för finansiell
blir
att leasetagarens åtagande enligt leasingavtalet

genom leasetagarens godkännande av
Med detta menas dels att åtagandet är verksamt och genomförmellan parterna och av och mot tredje man inklusive

oåterkalleligt
objektet.

"as a matter of policy",
kan leveransavtalets

Däremot

som nyss angavs.

oåterkalleliga

Leasetagarens

inte,

och självständigt

8 De mycket ingående reglerna om fastighetstillbehör
här inte.

och accession berörs
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Civilrättslig

av avtalet

värvare

reglering

i några

andra

länder

på båda sidor,

dels att åtagandet inte kan hävas,
sägas upp, jämkas, förkastas
eller förändras
medutan motpartens
givande.
Regeln innebär att leasetagaren ovillkorligen
måste betala
och fullgöra sina övriga prestationer
leasingavgift
mot leasegivaren
efter leveransgodkännandet.
eller dennes rättsinnehavare
Alla inoch krav skall härefter
vändningar
i stället riktas mot leverantören
enligt § 2A-209.
Leasetagaren har inte heller rätt att kvitta penningkrav mot de leasingavgifter
skall betalas. Leasesom ovillkorligen
funktion
givarens rent finansiella
har här således, i enlighet med averkänts utan särskilda inskränkningar.
talspraxis,
Undantag kan dock
komma
i fråga enligt UCC:s
allmänna
regler om iakttagande
av

"good

faith"

vid

återkalla

sitt

objektets

värde

genomdrivande

av avtal.

leveransgodkännande

om

för

ett

Vidare

kan

fel

väsentligt

leasetagaren
minskar

honom,

leasetagaren godkände objektet utan att
upptäcka felet och godkännandet
framkallades
av leasegivarens försäkringar om objektets standard. Tilläggas kan att leasetagaren anses
ha godkänt objektet som avtalsenligt
att underom han haft möjlighet
söka det och mottagit
§

det utan att reklamera

inom

rimlig

tid därefter

2A-515.

Leasegivarens
Varje

ansvar

leasingavtal

tagaren
som har

vid

för

fel

rättsliga

innefattar

utövningen

anspråk

enligt UCC en garanti för att leasesin
rätt inte kommer
att störas av någon
av
eller gör gällande rättigheter
i objektet på

grundval

eller underlåtenhet
av en handling
utom
av leasegivaren,
gäller krav grundade på överträdelser
eller liknande § 2A-211
1.
Jfr motsvarande
regel i Unidroit-konventionen
om intemationell finansiell
leasing, avsnitt 9.3.2 nedan.
såvitt

Ansvar
Till

och risk

skillnad

leasegivaren
§

vid

objektet

leasingavtal

inte för objektets

2A-212-213.

Vid

i allmänhet,

skick

eller

svarar

den finansielle

ändamålsenlighet

för lease-

finansiell

leasing står leasegivaren inte
för objektet, utan denna övergår direkt från leverantören
leasetagaren. Är leverantören
köpman sker övergången när lease-

tagaren
heller risken
till

från

avseende

objektet och i annat fall då objektet hålls honom
tagaren
mottar
tillhanda.
Om objektet inte är avtalsenligt
kvarstår
risken hos leverantören tills felet avhjälpts eller leasetagaren godkänt leveransen.
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Civilrättslig

reglering

Verkan

av förlust

Om ett objekt
förstörs

totalskadas
risken övergått

eller

eller

innan

Vid

partiell

stämmer
finansiell

leasing

leasetagaren

förfallet

eller

förlust,
överens

får

i leasingavtalet

identifierats

med
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på objektet

skada

eller

länder

andra

i några

när detta slöts och objektet

genom
på leasetagaren,

förfaller

då objektet

försämrats

vad

avtalats,

som

Vid

mot näringsidkare.
i detta fall välja

och att acceptera

före

olyckshändelse

leveransen

leasingavtalet.

så att det inte längre
vid
detsamma

gäller

finansiell

konsumentleasing

avtalet som
mellan att behandla
nedsättning
objektet med vederbörlig
av

leasingavgiften.
och anteciperat

Osäkerhet
Om

i enlighet

avtalsbrott
standard

kommersiell

med

skälig

uppkommer

grund

leasingavtalet,

om endera partens förmåga att fullgöra
sin prestation.
kräva adekvat säkerhet och innehålla
motparten
får motparten
efter
begäran,
dagar
30
inom
säkerhet
inte
Ställs
senast
frånträder
endera
Om
parten
en väsentlig
anse att avtalet frånträtts.
bortfallet
och
förfallit
väsenti leasingavtalet innan denna
förpliktelse

för osäkerhet
får

ligt

värde

avtalets

minskar

göra gällande

de påföljder

performance"

"Substituted

får motparten
motparten,
avtalsbrott.
för
stadgas
som
för

och "excused

dessutom

performance"

som
av omständigheter
ingen av parterna svarar för, eller om leasetagaren inte kan betala på
alternativ
likvärdiga
ingripande, skall tillgängliga
grund av offentligt
till
har dock stoppningsrätt
Leasegivaren
erbjudas och accepteras.
leveransdröjsinte
Vidare
utgör
betalningen.
för
dess säkerhet ställts

Om

objektet

inte

kan

på grund

levereras

avtalsbrott
om det varit en väsentlig
ett skadeståndsgrundande
för avtalet att den omständighet
förutsättning
som orsakat dröjsmålet
Däremot har leasetagaren hävningsrätt.
inte skulle inträffa.

mäl

avtalsbrott

Partemas
Artikel

2A

UCC

innehåller

parternas avtalsbrott,
brott. Inga uttryckliga

dels

dels särskilda

särregler

allmänna
avsnitt

bestämmelser

för

båda

parts avtalsleasing, men regler-

för respektive

ges för finansiell
har här betydelse

endast för leveransna för leasegivarens avtalsbrott
vid mottaganundersöks
objektet
upptäcks
när
dröjsmål och fel som
det. Efter godkännandet har leasetagaren
som nämnts strikt betalBetydelsen av reglerna om leasegivaningsansvar
mot leasegivaren.

leasegivare
också genom att en finansiell
minskar
rens avtalsbrott
för
leasetagaren.
lämplighet
och
beskaffenhet
för
objektets
inte svarar

bakgrund

Mot

ger
ansvar,
leasegivaren

länder

andra

i några

reglering

Civilrättslig
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begränsningar
av leasegivarens
av dessa väsentliga
finansiell
leasetagare
mot
UCC
samma påföljder
en
Outtalat
allmänhet.
i
vid avtalsbrott
som leastagare

leasegivarens skyldigheter
synes man här utgå från att den ñnansielle
eftersom leverans- och
leverantören,
normalt kommer att fullgöras
av
samrnankopplade.
normalt
avseenden
är
i
dessa
leasingavtalen
påföljder är att avtalsfrihet
tillgängliga
beträffande
Utgångspunkten
kan dock ske vid oskäliga påföljdsbegränsningar
Även skadestånd
kan med giltig

Jämkning

föreligger.

förhållanden.

ändrade

liksom

vid

verkan

bestämmas

som är rimligt
skadan.
förutsebara

grund
Då

givaren,

och

avtalets

objekt.

kräva

fullgörelse,
avvisning

Efter

återkräva
kan

objektet

om
har

beräknings-

avtalets

åberopas

leasingavtalet,

leasetagaren

betalning

kan

i objektet

eller fel
häva

leveransdrájsmál
får

eller

men endast till belopp
till den vid
förhållande
i

i avtalet

ingående
mot leaseförskotts-

identifieras

som
till

säkerhetsrätt

leasetagaren

och kostnadskrav.
till säkerhet för återkrav
hålla det tillgängoch
vård
objektet
skyldig
är
att ta
Leasetagaren
om
har vid fel rätt
leverantören
eller
Leasegivaren
ligt för leasegivaren.
inom
den avtalade
om detta kan ske
att erbjuda ett ersättningsobjekt

objekt

i sin besittning

tilläggstid
övriga

till

var
sitt förfogande.
också

påföljder,

traktsintresset.

väsentligen
kommersiellt

rätt

Om leasetagaren
motsvarar
rimligt

de

har

har,

Leasetagaren
skadestånd

till

dessutom
till

med

en

grund
skälig

komplettering
det positiva

av
kon-

ingå ett nytt leasingavtal som
som ingås "in good faith" och på
mellan nuskillnaden
skadeståndet

lyckas

det tidigare,
sätt, utgör

hade skälig

leverantören

avtalsenligt,

objektet

att

tro

att

eller

Om leasegivaren

leveranstiden.

för återi det nya avtalet och avgifterna
av leasingavgifterna
och följdskador.
stående tid i det tidigare avtalet, plus omkostnader
inte får till stånd en täckningstransaktion
Om leasetagaren
som uppi stället
beräkningen
för
utgångspunkten
blir
krav,
fyller nyssnämnda

värdet

leasingavgift.
av marknadsmässig
Om
avtalsbrott
gäller enligt UCC följande.
leasetagarens
leasetagaren felaktigt avvisar objektet eller återkallar sitt leveransgodavtalet eller
eller frånträder
i betalningsdröjsmål
kännande,
kommer

nuvärdet
Vid

se till att objektet
en del därav, får leasegivaren häva leasingavtalet,
innehålls
eller ivägsänd leverans stoppas samt förfoga över objektet
kräva skadestånd
kan leasegivaren
Därtill
till täckande
av förlust.
med det positiva

kontraktsintresset,

dock

endast

i den mån han inte
skadeståndet

utgörs
ut utövar någon av nyss angivna påföljder.
obetalda leasingavgifter,
förfallna
nuav vid tiden för avtalsbrottet
och leaseleasingtid
återstående
för
leasingavgifterna
värdet
av
minus intäkterna
givarens kostnader med anledning av avtalsbrottet,

fullt
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Civilrättslig

reglering

andra

i några

länder
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från

eller marknadsmässig
leasingavtal
leasingett nytt motsvarande
avtalsbrott.
på motsvarande
sätt som vid leasegivarens
Vid
andra avtalsbrott
de
får
leasetagaren
angivna,
leasegivaren
än
av
nyss

avgift

föreskrivna

göra gällande
minskar

avtalets

väsentligt

värde

detta

som ovan.
Efter felaktig

endast om avtalsbrottet
väsentligt
leasegivaren.
Om avtalsbrottet
inte är

påföljder
för

kan leasegivaren

sätt,

i stället

kräva

skadestånd

av objekt eller återkallande
av leveransgodfrånträdande
eller väsentligt avtalsbrott
betalningsdröjsmål,

kännande,

avvisning

Om
ovan, har leasegivaren rätt att ta objektet i sin besittning.
föreskriver
det, får leasegivaren också kräva att leaseleasingavtalet
för leasetagaren samlar ihop flera objekt och gör dem tillgängliga
givaren pâ en plats som denne anger och som är rimligt
läglig för

enligt

båda parterna. Leasegivaren
får även, utan flyttning
av objektet, göra
används
i
handel
och
oanvändbart
objekt
näring
ett
samt förfoga
som
det
Om
på
fastighet.
leasetagarens
leasetagaren medger det, har
över
även vid andra avtalsbrott.
samma befogenheter
återta
och disponera objektet
angivet
sätt
nu

leasegivaren
får

givaren

rättsligt

påkalla
breach

förfarande,

dock

endast

om

det

kan

ske

Leaseutan att
"without

of the peace".
före leveransen

Om leasegivaren

på obestånd,

frånträtt

avtalet

upptäcker

eller

kommit

att leasetagaren kommit
i dröjsmål med förskotts-

får leasegivaren

underlåta att leverera objektet och stoppa
på
är
väg till leasetagaren.
som
Om leasetagaren underlåter
det i
att återlämna objektet, återlämnar
skick eller begår annat avtalsbrott
avtalsstridigt
som medför förlust

betalning,

och återföra

objekt

av eller skada pâ leasegivarens
kräva full ersättning för detta.

Överlåtelse

och annat

Artikel

UCC

2A

rätt

till

innehåller

omfattande
2A-303.

låtelse,

pantsättning

frivilligt

nedan

överlåtelse

och
över

annat

rättigheter

restvärdet,

om parternas möjligsamt verkan därav. Här

Huvudregeln
eller

enligt

är giltigt

rätt att göra gällande
ger dock motparten
Om överlåtelse
inte gjorts till avtalsbrott

är att över-

exekutivt

leasingavtalet,

förfogande
inklusive

oberoende

av avtalsvillkor
till avtalsbrott.
En

överlåtelse eller som gör överlåtelse
som förbjuder
överlåtelse
i strid med ett villkor
som gör överlåtelse

till

avtalsbrott

mot överlåtaren.
men ändå har förbjudits,
gäller följande. Om överlåtel-

om inget avtalats om överlåtelse,
försämrar
väsentligt
motpartens utsikter
sen

eller

leasegivaren

regler

och objekt

att förfoga över rättigheter
beskrivs
de centrala delarna §

rätt till

får

förfogande

heter

leasegivarens

restvärdet,

påföljder

att erhålla

motprestation,

Civilrättslig
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förändrar

väsentligt
börda

risk,

eller

låtelsen

förorsakar

kunde

förebyggas

motpartens
blir överlåtaren
motparten
av denne.

reglering

åtagande
ansvarig

i några

eller

väsentligt

för

de skador

ökar

länder

hans

som överskadorna inte

i den utsträckning
Dessutom

andra

som
kan behörig domstol,

under

förutsättningar,

"other appropriate relief".
medge motparten
samma
Vad gäller upplåtelse och genomdrivande
i endera
av säkerhetsrätt
inklusive
överlåtelse
partens rättigheter
av leasingavtal
som skapar
säkerhetsrätt
vissa
tilläggsregler.
Leasingnedan pantsättning,
ges
villkor

som förbjuder
talsbrott
är inte giltigt

pantsättning

eller

gör pantsättning

till

ett avskett en
annat än om det i strid med villkoret
faktisk överföring
av leasetagarens rätt att besitta och nyttja objektet
eller om det i strid med avtalet
endera sidan skett en faktisk
delegering av en väsentlig prestation. Varken upplåtelse eller genomdrivande

i leasegivarens
eller i
rätt enligt leasingavtalet
av panträtt
till restvärdet
förväsentligen
utgör ett förfogande
som
position i enlighet med det ovan sagda.
sämrar motpartens
Inte heller är ett avtalsvillkor
giltigt om det förbjuder en överlåtelse
till hela
hänförligt
av en rätt till skadestånd på grund av avtalsbrott
eller en rätt till betalning grundad på att överlåtaren
leasingavtalet
hans

rätt

hela

fullgjort

sin prestation

enligt

avtalet.

Sådana

överlåtelser

inte heller

försämra
position enligt
motpartens
anses väsentligt
tidigare sagda.
Överlåtelse
kan inte
enligt ett leasingavtal
av förpliktelserna

skall
det
ske

och delegering
utan samtycke,
av fullgörelsen
av en förpliktelse
befriar
från förpliktelsen
inte överlåtaren
eller från hans ansvar för
avtalsbrott.

regel för konsumentleasing
Enligt en särskild
gäller
låtelseförbud
avseende rättigheter måste vara preciserat,

att ett överoch
skriftligt

iögonfallande.
Skydd

tredje

mot

man

Ett verkligt

leasingavtal
är verksamt
mot båda parternas borgenärer
och mot senare förvärvare
av objektet utan krav på registrering
av
avtalet
§ 2A-301
och 307.
Om leasegivaren
är osäker på om
lease"
"true
leasingavtal
enligt
ett verkligt
2A eller en säkerhetsrätt
interest"
"security
enligt artikel 9
har han dock möjlighet
att för säkerhets skull registrera avtalet

leasingavtalet
artikel
UCC,
§

9-408

utan

hetsrätt.

De

förbigås

här.

skapar

att hans rätt för den skull
närmare

prioritetsreglerna

blir

ansedd

är mycket

som en säkeroch

detaljerade

299

300

UCC:s

8.2.4

andra

i några

reglering
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för

regler

SOU 1994:120

säkerhetsavtal

i artikel 9 UCC innehåller
regler
om säkerhetsavtal
kreditavtal
och
och sakrättslig
giltighet
av

Bestämmelserna

obligationsrättslig

om
kreditsäkerhetsrätter,
olika

ingående

liksom

och andra

kreditsäkerhetsrätter

mellan
om prioritet
för olika slags egen-

regler

rättigheter

regler om
processrättsliga
ges
och
förutsättningarna
säkerhetsrätter
inteckning
om
av
och
farandet vid ianspräktagande
av säkerhet, realisation
inriktade
på
Dessa regler är inte särskilt
av överskott.

dom.

främst

Vidare

för

och för-

redovisning
leasingavtal

definitionen

som enligt

även på leasingavtal
men är tillämpliga
säkerhetsrätt.
UCC tillskapar
20137

registrering/

i §

mot gäldenäoch tredje man gäller l
att säkerheten finns i
ren här leasetagaren
besittning i enlighet med avtalet eller att
borgenärens leasegivarens
Som grundförutsättningar

för säkerhetsavtals

giltighet

säkerhetsavtal
ett skriftligt
en
som innehåller
har
2
beskrivning
utgetts och 3
att
att vederlag
av säkerheten,
duger som
gäldenären har rättigheter i säkerheten. Ett leasingkontrakt
till
leverantören
säkerhetsavtal,
betalning
leasegivarens
skriftligt
i § 1-20l37
bygger
utgivet vederlag och definitionen
motsvarar
undertecknat

gäldenären

För

i gäldenärens

säkerheter

registrering
streringen

ger

ges rätt till

leasingavtalet

att gäldenären genom
objektets värde.

besittning

uppställs

skydd

säkerhetshavarens

för

nästan hela

hela eller

mot

ett generellt krav
tredje man. Regi-

mot gäldenärens borgenärer
Den viktigaste effekten av att registrering

skydd

säkerhetshavaren

och mot senare förvärvare.
inte skett är att säkerhetshavaren
Som

och säkerhetshavare

får företräde

skydd

saknar

huvudregel

konkursborgenärer.

gäller

framför

mot

gäldenärens

också

att senare köpare
den tidigare oregistrerade

i sin
och tagit egendomen
om de utgett vederlag
besittning utan vetskap om säkerhetsrätten.
9
enligt säkerhetsavtal
För överlåtelse
ger artikel
av rättigheter
med motsvarande
regler i
överensstämmer
regler som väsentligen
säkerhetsrätten

För

finansiell

artikel

2A.

ansvar
märma

och risken

för

krediträttsliga

legitimation,
brevslagen.

leasing

gäller

egendomen.

svarande
denärens

I artikel

invändningsrätt

regler

om
stor del motsvarar
som
Det föreskrivs
även tillbehörstill

motsvaras av regler i artikel 2A.
har
inledningsvis
Som nämndes

tvingande

rätt

till

egendomens

i fråga om vård,
vidare all9 föreskrivs

detsamma

27-30

betalningsskulde-

och accessionsregler

gäldenären

övervärde

och

§§ svenska

efter

enligt

som

artikel

realisation.

sätt som enligt artikel 2A får en säkerhetshavare
i sin besittning
avtalsbrott
utan
ta egendomen

9 en
På motefter gälatt anlita

Civilrättslig
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i några

reglering

andra

länder

breach of the peace".
förfarande
judiciellt
om det kan ske "without
Även i övrigt överensstämmer
vid återtaganreglerna om förfarandet
artikel
9 dock ett antal regler som
föreskriver
de. För realisation
att säkerinte själv övertar egendomen till underpris, att realisation
hetshavaren
till stånd inom rimlig tid och att gäldenären i viss utsträckkommer
i artikel

motsvarighet

saknar

söker tillse

Reglerna

2A.

bl.a.

Avslutningsvis
stadgas
att återlösa egendomen.
ges möjlighet
realisationssäkerhetshavare
bryter
tvångsmedel
mot
mot
som
om
för säkerhetshavare
reglerna och om skadeståndsansvar
som däri-

ning

förorsakar

genom

förlust.

gäldenären

Insolvensrättsliga

8.2.5
års

I 1978

materiella

och i huvudsak

reorganisation

stadgas i de tre inledande

nedan

"automatic

moratorium

3 och

kapitlen

inträder.

stay"

Verkan

härav

att inga säkrade eller osäkrade fordringar
som uppkommit
och inga indrivningsfår genomdrivas
förfarandets
inledning

bl.a.

vidtas.

säkerhetsåtgärder

skall

se

dom,

då gäldenären

finns

såvitt

inte

är

nödvändig

moratoriet.

"adequate protecpå utfående av egen-

saknar
krav

gäller

eller

En borge-

från

"relief"

är
före

gäldenären

kvittas.

fordringar

inte har "equity"

i egendomen

övervärde

egendomen

dels,

nedan,

strax

eller

hos

egendom

dels då borgenären

meddelas

tion"

får

heller

söka dispens

hos domstolen

när kan dock

Dispens

Inte

fullbordas

säkerhetsrätter

återtas,

som
Enligt

effekten
eller reorganisaav att konkursinsolvensförfarande
inleds
främst
att ett

dessa är den omedelbara

generellt

om konkurs "liquida7 respektive kapitel 11.

regler för såväl konkurs

Gemensamma

tionsförfarande

11 of the United

Title

ges förfaranderegler
av företag i kapitel

11 U.S.C.

och reorganisation

ti0n"

Code

States Bankruptcy

United

States Code,

regler

dvs.

i egendomen,

gäldenären

som
för genomförande

har

då det inte
till,

rätt
av

ett

samt
effektivt

forfarande.
Vid
över

reorganisation

enligt

verksamheten

och

"the

Gäldenären
heter

gäldenären

11 behåller

sina

över

râdigheten
tillgångar.

har i princip samma rättigkonkursförvaltare
eller den förvaltare
som en
I
under reorganisationsförfarandet.
kan förordnas

Debtor

in Possessi0n"

och skyldigheter

som undantagsvis
3 och
kapitel

5 Bankruptcy

gående även gäldenären
Förvaltaren

egendom
ren

kapitel

bestämmanderätten

vid

får

under

som är belastad

reorganisation

avses med

Code

förvaltare

genom-

vid reorganisation.
förfarandet

om

sälja

nyttja,

med säkerhetsrätt.

förfogandet

Samma

sker

inom

och uthyra

också

rätt har gäldenäramen

för

"the

301

302

Civilrättslig

reglering

ordinary
stolen,

skydd,

ning

i nâgra

andra

under förfarandet
eller
av användningen
säkerhet motsvarande
värdeminskningen.

kompletterande

överstiger

säkerhet
av borgenärens
värdet säljas. Försäljning

från någondera

i § 365 Bankruptcy
I det följande

hans fordran

av egendom belastad
får full betalning.

endast om alla panthavare
För gäldenärens
ömsesidigt

tär.
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I annat fall krävs tillstånd
course of business".
av dominte får adekvat
som inte skall ge tillstånd
om borgenären
för egendomens värdeminskt.ex. successiv kontantbetalning

på grund

gjorts

länder

sidan,

förpliktande
inklusive

annan eller
Om värdet

får rätten

till

med panträtt

avtal,

oavvecklade

över-

kan ske

som inte helt fullfinns
leasingavtal,

Code regler
beskrivs

av både generell och speciell karakde regler som har betydelse vid finansiell

av lös egendom.
för reglerna
Utgångspunkten

leasing

in Possession"

är att förvaltaren
liksom
nedan bara förvaltaren

"the Debtor

vid reorganisation,

med domstolens

godkännande

överta

eller

avvisa

har rätt att
avtal.

gäldenärens

vilket
innebär
enligt vilka
att klausuler
kan uppsägas eller ändras vid
av motparten
obestånd eller inledande av insolvensförfarande
inte kan göras gällande under insolvensförfarandet.
Undantag
gäller endast om avtalet i
inte har rätt att överta. Sådan rätt
fråga är ett avtal som förvaltaren
är tvingande,

Denna

rätt

avtalet

upphör

eller

saknas om motparten
enligt tillämplig
utomkonkursrättslig
lag inte är
från eller prestera till någon annan än
skyldig
att motta prestation
oberoende av avtalsvillkor
eller begränsar
gäldenären,
som förbjuder
överlåtelse

Förvaltaren
av rättigheter eller delegering av skyldigheter.
har inte heller rätt att överta avtal som går ut på att motparten
skall
kredit,
eller
liknande.
Denna
gäldenären
finansiering
undantagsge
betalat
regel är inte tillämplig
på finansiell
leasing då leasegivaren
leverantören

och

leasetagaren

mottagit

objektet

före

sitt

insolvens-

förfarande.
Vid
skall

konkurs
övertas

har förvaltaren
eller

avvisas.

60 dagar på sig att besluta om avtalet
besked inom fristen

Ger han inte positivt

Vid reorganisation
får avtalet övertas
eller
anses avtalet avvisat.
avvisas när som helst före stadfästandet
På
av reorganisationsplanen.
begäran får domstolen dock sätta ut en bestämd frist inom
motpartens
vilken beslutet måste tas. Övertas avtalet får motparten
vid konkurs
medan motparten
vid rekonpå motprestationen,
en massafordran
för
struktion
får prioritet
såsom en kostnad
förfarandet
och en massafordran av andra rang i en efterföljande
konkurs.
Väljer förvaltaren
att avvisa

betraktas det som ett avtalsbrott
av gäldenären
kräva
skadestånd
dividendfordran.
rätt
att
ger motparten
som
Om gäldenären
före insolvensförfarandet
begått avtalsbrott
annat

avtalet

slag än utlösande

av en insolvensklausul

har förvaltaren

som

av
rätt

Civilrättslig
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att

avtalet

överta

för

motparten
handahåller

endast

i några

andra

avtalsbrottet,
om han avhjälper
förlust
med anledning
av detta

ekonomisk

"adequate

motparten

reglering

för framtida

assurance"

länder

ersätter
samt

till-

fullgörelse

av avtalet.
Förvaltaren

har rätt att överlåta gäldenärens avtal i samma utsträckning som han har rätt att överta dem. Detta gäller oberoende av om
avtalet eller tillämplig
utomkonkursrättslig
lag förbjuder,
begränsar
eller

villkor

uppställer

för överlåtelse

av avtalet. Som förutsättningar
förvaltaren
först övertar
avtalet
att
enligt ovan angivna regler, dvs. att avtalet överlåts som en massadels att "adequate assurance" för förvärvarens
förpliktelse,
framtida
avtalet
fullgörelse
Dessutom
erbjuds.
föreskrift
stadgas
i
att
av
en
för

överlåtelserätten

avtalet

eller

göras

i tillämplig

eller

sägning

gäller

gällande

dels

utomkonlcursrättslig

lag,

ändring
vid

av avtalet vid överlåtelse
förvaltarens
Övertagande eller

om

till

rätt

av detta,
överlåtelse

inte

uppfår

av av-

talet.
Genom

överlåtelsen

för avtalsbrott

ansvar

av avtalet befrias förvaltaren
efter överlåtelsen.
som inträffar

sen avser ett leasingavtal
givaren enligt en särskild
eller annan säkerhet
för

enligt

särskilt

angivna

där

gäldenären

bestämmelse,

fullgörelsen

och

av

från

Om överlåtelfår

är leasetagare,
§ 365 l,

boet

kräva

gäldenärens

lease-

deposition

förpliktelser

grunder.

skall nämnas att skadeståndskrav
som grundas på uppinte
tillfullo
i
insolvensförfarandet.
leasingavtal
godtas
ett
av
Ett sådant krav kan således inte göras gällande till den del det över-

Slutligen

sägning

det högsta av hyran för ett år och hyran
överstigande
tre år, räknat
insolvensansökan
dagen för registreringen
av

stiger

för

de leasingtid,

från

givarens

âterfående

15 % av återståenden tidigaste
av

och dagen

för

lease-

obetald hyra. § 501.
av objektet, plus förfallen
Dessa
regler
gäller
före
leasingavtalet
oavsett
sagts upp
om
insolvensförfarandet
eller sägs upp sedan förvaltaren
avvisat avtalet
under förfarandet.

303

304

8.3

Tyskland9

8.3.1

Inledning

I

tysk

rätt

fast

i litteraturen

Bürgerliches
hyresrättsliga
Denna
leasegivaren

grundkvalificering
leasing

finansiell

vid

för

tillämpliga

BGB

Gesetzbuch

är dock

reglerna

dispositiva

och

allmänna

Bundesgerichthof

från

rättspraxis

mening

förhärskande
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lagstiftning

civilrättslig

särskild

saknas

Enligt

leasing.

länder

i några andra

reglering

Civilrättslig

inte

de

utgångspunkt

som

hyresavtal
även

om finansiell
och
BGH
i

§§

finansiell

bygger

på

enbart

finansierar

535

p

leasing.

synsättet,

att
lease-

också har att i tid
utan som huvudförpliktelse
tagarens anskaffning
Detta synsätt får
leasingobjektet.
tillhandahålla
skick
och avtalsenligt
enligt i första
betydelse vid s.k. innehållskontroll
av leasingvillkor
hand

Gesetz zur Regelung des Rechts der
Vid sådan kontroll
AGBG.
tas
de typiska särdrag som den finansiella

1976 års standardavtalslag,

Allgemeinen

Gescháftsbedingungen
hänsyn

emellertid

också

leasingen

uppvisar

jämfört

till

med det traditionella

hyresavtalet.

Dessa

står faran och därmed
anses främst vara att leasetagaren
för objektet, att leasetagaren svarar för vård och underhåll
där leasegivarens
av objektet, att det föreligger ett trepartsförhâllande
samt att leasegivaren har anspråk
felansvar förts över på leverantören

särdrag

prisrisken

täckning

på full
nader

och vinst

för hela anskaffningskostnaden,
antingen
nedan totalkostnaden,

ränta,

övriga

kost-

de löpande

genom
som del i en uppgörelse vid avtalets slut. I princip
endast om det
enligt AGBG
kan ett leasingvillkor
anses overksamt
med de typiska
för leasetagaren jämfört
medför
oskäliga nackdelar
leasing i aktuellt avseende.
särdragen för finansiell

avgifterna

eller

9 Avsnittet bygger
tyska justitieministeriets
svar
av utredningen ställda
Kommentar
AGB-Gesetz.
Ulmer/Brandner/Hensen,
bilaga
1,
frågor se
GeschäftsbedingAllgemeinem
des
Rechts
des
Regelung
Gesetz
zur
zum
ungen, 7 Autl. 1993, §§ 9-11, Zahn, Neues Recht des Leasingvertrages
DB 1991 s. 81 ff, Emmerich, Grunddurch das Verbraucherkreditgesetz,
probleme des Leasings, JS 1990 s. 1 ff, Koblitz, Mobilien-Finanzierungs1990, Graf von Westphalen, Leasing und Konkurs,
leasing und Crédit-bail,
BB 1988 s. 218 ff, Fehl, Leasing und Konkurs, BB 1989 Beilage Nr 10 s.
Gesetzentwurf
der
InsO.
einer Insolvenzordnung
28 ff, samt Entwurf
Drucksache 12/2
Deutscher Bundestag 12.Wahlperiode.
Bundesregierung.
443 15.04.92. Jfr Hellner, Festskrift till Braekhus, i delar om tysk rätt,
och 514 ff, densamme, InsolvensMöller, Konkurs och kontrakt s. 451
i JT 1992-93 s. 318 ff, i delar om
Lennander
ff,
189
l990
rättsligt forum
s.
tysk rätt, samt Leaseurope/Arthur Andersen, Leasing in Europe, 1993,
s. 33 ff.

Civilrättslig
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BGH:s

antingen
eller

innehållskontroll

enligt

enligt

reglering

av leasingvillkor

de särskilda

en ren tillämpning

i några

enligt

klausulförbudsreglerna
av generalklausulen

andra

AGBG

länder

har skett

i §§ 10 och
i §

11

som lyder:

in Allgemeinen
sind
Bestimmungen
Geschäftsbedingungen
l
undwirksarn,
sie
den
des
Verwenders
Vertragspartner
wenn
den Geboten
und Glauben
entgegen
von Treu
unangemessen
benachteiligen.
Eine
2
ist
im
Zweifel
Benachteiligung
unangemessene
anzunehmen,
wenn eine Bestimmung
mit wesentlichen
Grunddanken
der gesetzlichen
Regelungen,
der
wird,
nicht
vereinbaren
ist, oder
abgewichen
von
zu
2. wesentliche
Rechte oder Pflichten,
die sich aus der Natur des
wird,
dass die Erreichung
des
ergeben, so einschränkt
Vertrages
gefährdet ist.
Vertragszwecks
BGH

har

bolagens

i ett mycket
standardvillkor

antal

stort

enligt

fall

kommit

att bedöma leasingDen successiva rättsbildning

AGBG.

och omfattande
att den i
som därvid ägt rum är så pass ingripande
kan betraktas som en tvingande reglering
realiteten
flertalet
vikav
vid finansiell
i denna regleleasing. Innehållet
tigare kontraktsfrågor

ring

beskrivs

Vad

i avsnitt

8.3.2

gränsdragningen

gäller

mellan
mellan

av 1894,
ägde tillämpning

avbetalningslagen
vilken

gescháfie,

finansiell

leasing

i dag inte har någon

noteras att man i Tyskland
ring för avbetalningsköp
dock

nedan.
och köp kan

tvingande

näringsidkare.
Gesetz betrqjfend

Före

lagregle-

1991

gällde

die Abzahlungs-

på avbetalningsköp

mot konsuinte
i handelsregistrerats
menter och mot sådana näringsidkare
som
fanns en särskild
I avbetalningslagen
registret.
regel om kringgåendeavtal "Umgehungsgeschäfte",
enligt vilken huvuddelen
av lagens
bestämmelser

skulle äga motsvarande
tillämpning
på avtal som inform men vars ändamål var att genomföra
gåtts i en annan juridisk
oavsett om mottagaren
ett avbetalningsköp,
av saken i avtalet givits
förvärva
eller
I BGH-praxis
äganderätt
ej.
ansågs
rätt att senare
så att
leasingavtal
utgöra ett kringgåendeavtal
om avtalet utformats

leasingobjektets

substans

slutligen

skulle

överföras

till

leasetagaren.

ansågs vara fallet då leasetagaren vid avtalets ingående kunde
skulle
utgå ifrån att objektet vid störningsfritt
avtalsförlopp
slutgiltigt
hos honom. Särskilt då leasetagaren i avtalet tillagts rätt
kvarstanna
Detta

att förvärva
leasetagaren

liksom
då
tillämplig,
objektet
var avbetalningslagen
hade rätt att välja mellan köp och försäljning
till tredje
då det vid avtalets
ingående stod klart för parterna
att

man och
objektet inte skulle
Avtal

med

säljoption

ha kvar
för

något ekonomiskt
leasegivaren

värde

bedömdes

vid avtalets
däremot

inte

slut.
som

305

306

vid avtalets

objektet

Gesetz über Verbraucherkredite

uttalanden

leasing

finansiell

all

innefattar
i linje

utlägg

och kostnader

regler

för

kreditavtal

skall

en uttrycklig
leasing. Viktigast

enligt

dock,

med

i praxis,

ett
leasegivarens
av
Vissa av lagens

svarar för amorteringen
anskaffningen
av objektet.

för

leasing.
skall

lagen

av

ståndpunkt

med BGH:s

där leasetagaren

leasingavtal

"sonstige

finansiell

slags

utskottsbehandlingen

vid
förstås,

motsvarar
av konsu-

och

konsumentkreditköp

vilket

Finanzierungshilfe",
Enligt

som huvudsakligen
omfattar
alla typer

Den nya lagen,
konsumentkreditlag,
inklusive

mentkrediter

för

1991 av en ny konsumentkreditlag,
1 7.12.1990,
som riktar sig enbart till

efterträddes

1992 árs svenska

på avtal

slut.

Avbetalningslagen

privatkonsumenter.

avbetalningslagen

en del av försäljningsintäkten

endast hade rätt till

där leasetagaren
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tillämpades

heller

Inte

kringgåendeavtal.

länder

andra

i några

reglering

Civilrättslig

undantagsbe-

synes därvid
informera
skyldighet
kreditgivares
reglerna
att
om den
om
vara att
årsräntan
och
den
effektiva
kontantpriset,
totala kreditkostnaden,
leasing. Vidare
storlek inte gäller vid finansiell
är
arnorteringarnas
i vissa trepartsförinte lagens regler om "invändningsgenombrott"
utformade

hållanden

så att

trepartsleasing.

finansiell

tillämpning
andra

från

på finansiell

inte tillämpas

stärriinelse,

kan

de direkt

Man

lär dock

sedvanlig

tillämpas

med en analog
i så fall, till skillnad

kunna

räkna

skulle
av reglerna. Konsumenten
inte behöva först försöka
leastagare,

sina

genomdriva

anspråk mot leverantören
se närmare avsnitt 8.3.2.
För näringsidkaravtal
som föll utanför den gamla avbetalningslagen
för gränsutvecklats
några särskilda principer
har inte civilrättsligt
dragningen mot köp som avviker från den allmänt gällande skillnaden
avtalas i ett
Således kan en köpoption
och
köp,
avtalet
omvänt
är inte föreleasingavtal
utan att
anses som
hyresformen
för att den särskilda
nödvändig
komsten
av köpoption
Motsvarande
gäller för avtal med
finansiell
leasing anses föreligga.
och hyresavtal.

köp

mellan

säljoption.
leasing som förekommer
om finansiell
och
indelas i "Vollamortisationsverträge"

De avtal
grovt
verträge",

dvs.

respektive

fullamorterings-

de löpande

får leasegivaren

förra

i Tyskland

brukar

"Teilamortisations-

delamorteringsavtal.

leasingavgifterna

I de

täckning

genom
medan detta inte sker i ett delamorteringsavtal,
sluts för 24, 36 eller 48 månader eller kan sägas upp av
efter sådan tid. Avtalens längd och regleringen
av rättig-

för sin totalkostnad,
som normalt
leasetagaren
heter
efter
de

och

skyldigheter

vid

rådande

skatterättsliga

detaljerade

föreskrifter

ministeriet

mot bakgrund

leasingtidens
regler.
som

slut

bestäms

betydelse

Avgörande
70-talet

har därvid

av finansi Bundesfinanzhof

utfärdades

av ett principavgörande

regelmässigt

Civilrättslig
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enligt

1970,

reglering

i några

andra

länder

vilket

synsätt skall ligga till grund för
ett ekonomiskt
finansiell
leasing.
Föreskrifterna
innebär
av
att ett
fullamorteringsavtal
skattemässigt betraktas som ett leasingavtal och
inte som ett köp om den ursprungliga
leasingtiden
minst
motsvarar

beskattningen

40 % och högst 90 % av objektets
skild avskrivningstabell.
Innehåller
får

option,

optionsvederlaget

skattemässiga
optionens
för

ellt

restvärdet

utövande.

ekonomiska
avtalet

därtill

eller

inte

ett lägre

Om avtalet

gäller

livslängd

köp-

eller

enligt

sär-

förlängnings-

understiga

det

bokförda

marknadsvärde

vid

tiden

för

speciett objekt som tillskurits
den ursprungliga
leasingtiden

leasetagaren,

och som efter
på ett ekonomiskt
meningsfullt
sätt endast hos
skall leasetagaren dock anses som skattemässig ägare
leasetagaren,
längd och förekomsten
oavsett leasingtidens
För delav optioner.
normalt

kan användas

för

amorteringsavtal

löper

objektets

livslängd

som
ekonomiska

avtalsfonner,

av vilka

minst

% och

40

skillnad

görs

den sista lär vara särskilt

% av
tre
förekomman-

högst

mellan

vanligt

90

följande

de.

Leasegivaren

1

har säljoption

erkänns

givaren

här

generellt

anses vid beskattningen

Objektet

2

skall

försäljningsintäkten
totalkostnad

och

utgöra

till

ett i förväg

ett verkligt

pris.

Lease-

ägare,

dvs.

avtalet

leasingavtal.

säljas av leasegivaren
vid
blir
lägre än skillnaden
erlagda

fastställt

skattemässig

som

leasingavgifter

leasingtidens
mellan

slut.

Om

leasegivarens

restskulden,

måste

lease-

täcka underskottet.
Om försäljningsgenom en slutbetalning
i stället överstiger
restskulden
delar parterna på överskottet.
Leasegivaren betraktas därvid fortfarande
som skattemässig ägare om
Är leasehan erhåller
25 % och leasetagaren 75 % av överskottet.
mindre än 25 % anses leasetagaren däremot
givarens del i överskottet
tagaren
intäkten

som skattemässig
3

ägare.

får säga upp avtalet efter utloppet av en ursprunglig
40 % av objektets ekonomiska
livslängd,
motsvarar
som
objektet skall säljas och leasetagaren göra en slutbetalning.

Leasetagaren

leasingtid
varefter
Som

utgångspunkt

leasegivarens
varpå

emellertid
skall

uppnått
täcka

detta.

är

slutbetalningen

totalkostnad
90

avräknas.
Om

och erlagda

lika

med

% av den försäljningsintäkt
då underskott
Uppkommer

försäljningsintäkten

skillnaden

leasingavgifter

blir

mellan

restskulden,

som
skall

leasegivaren
leasetagaren

högre

har
än restskulden,
rätt att behålla hela överskottet.
betraktas
Leasegivaren
vid dessa omständigheter
fortfarande
som skattemässig ägare.

leasegivaren

Grundtanken

principen

i skatteföreskriftema

enligt

den numera

ligger

upphävda

inte

långt

avbetalningslagen.

ifrån

substansEtt leasing-

307

308

i några

reglering

Civilrättslig

andra

länder
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likvärdigt
anses således som ekonomiskt
kommersiellt
värde
allt beaktansvärt
överför

avtal

tagaren. Leasegivaren
förbehålla
sig rätt till
slut.

leasingtidens

måste därför,

en beaktansvärd
I föreskrifterna

med ett köp då avtalet
av objektet till lease-

för att få betrakta sig som ägare,
del av objektets restvärde vid
för delamorteringsavtal
anges

avgörande är att leasegivaren tillföratt det principiellt
tillutsträckning
beaktansvärd
säkrat sig en möjlighet
att i ekonomisk
Att leasetagaren
objektet.
värdestegring
sig eventuell
godogöra
kan däremot inte vara ensamt avstår hela risken för värdenedgâng

uttryckligen

eftersom

görande,

detta

ligger

förhållande

leasing.
av finansiell
faller
inte
leasingavtal
som

redan

i den gängse

tyska

definitionen
För

skrifterna

någon av de särskilda förebehandlingen
av de grundprinblir då mera
1970. Avgörande

under

den skattemässiga

avgörs

fastslog
som Bundesfinanzhof
och risken av värdeförändringar
hur förmånen
allmänt

ciper

på objektet

Generellt
parterna.
anses därvid att leasegivaren
skattemässig
ägare
om han antingen står risken
som
Leasetagaren
värdeuppgång.
har
förmånen
eller
värdenedgâng
för
av
står risken
både
betraktas följaktligen
som skattemässig ägare om han

sig mellan

fördelar
skall

behandlas

för värdenedgâng
t.ex.

Om ett avtal
av värdeuppgång.
samtidigt
leasetagaren,
för värdenedgâng

och har förmånen

hela risken

lägger

kan
som leasegivaren har rätt till endast en del av en vårdeuppgång,
delamorteinte ges något helt säkert svar. Viss ledning ges dock av
del i ett försälj2
ringsföreskrift
ovan, enligt vilken leasegivarens
måste vara minst 25 % då leasetagaren står hela prisningsöverskott
fallsrisken.
avsnitt

I följande

praxis

enligt

finansiell

sad till

beskrivs

huvudlinjerna

standardavtalslagen
leasing

mellan

AGBG.

i BGH:s

kontraktsrättsliga

Framställningen

näringsidkare.

är begrän-

För konsumentleasing

regler i
som nämnts på de flesta punkter numera särskilda
behandlas
slutavsnitt
8.3.3
I
1990 års tyska konsumentkreditlag.
leasing.
regler för finansiell
och sakrättsliga
ligen insolvensrättsliga

gäller

BGH:s

8.3.2
Information
för

En rätt

praxis

om avgiftshöjning
att ensidigt höja leasingavgiften
sig detta i avtalet. En sådan klausul

leasegivaren

att han förbehållit

giltig

kontraktsrättsliga

förutsätter
är i princip

eller individuella
i de allmänna
om den föreskrivits
avfattats så att leasegäller dock om klausulen
Motsatsen
kan sluta sig till
vid avtalets ingående inte av formuleringen

oavsett

villkoren.

tagaren
hur stora avgiftshöjningar

som är möjliga.

Vad som anses oskäligt

är

Civilrättslig
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reglering

i några

andra

länder

således inte primärt storleken av den betingade avgiftshöjningen
som
sådan utan att det för leasetagaren inte är tillräckligt
genomskådligt
vilken höjning han har att räkna med.
Information
om och beräkning
delamorteringsavtal
nämndes

Som

i föregående

av leasetagarens

avsnitt

är det

restskuld

i Tyskland

i

vanligt

med

som kan sluta med att avtalet sägs upp av lease24 månader, varefter objektet säljs och leasetaga-

delamorteringsavtal

tagaren efter t.ex.
ren skall erlägga en slutbetalning
som ger leasetagaren full arnortering av sin totalkostnad.
Ett sådant avtal anses numera vara fullt
eftersom
giltigt
leasegivarens
anspråk på full amortering
betraktas
för finansiell
leasing.
som karakteristiskt
för leasetagaren
ningsplikt
anses därmed
raskande
klausul
§ 3 AGBG
som enligt
Däremot

i detalj

skall

ningsfaktorerna,
måste
den

och

vad

leasegivaren

Det

internräntesatsen,

Detta

innefattar

ett krav

på full

diskonte-

avgifter

samt att leasetagaren skall tillgodoräknas
i övrigt kan spara in genom den förtida
avveckkrav på slutbetalning
godtas inte att leasegivarens
fast-

ställs schablonmässigt
utan slutbetalningen
dock,
med hänsyn
tillåtits

och

inte medföra

vid
att leasegivaren
avtalet
ställs
bättre
än om avtalet löpt
av
i stället erhållit
full amortering
genom de

leasingavgifterna.

av framtida
leasegivaren

lingen.

anskaffningspriset

får villkoren

anges.
förtida
avvecklingen

löpande
ring

ställts stora krav på slutbetalningsklausuSåledes måste av villkoren
tydligt framgå hur
beräknas. Uppgifter
beräkom de bestämmande

såsom
Vidare

vidare

om slutbetalsom en sådan överinte blir avtalsinnehåll.

har i BGH-praxis

lens genomskådlighet.
kravet

En klausul
inte

efter en viss procent av anskaffningskostnaden,
måste beräknas konkret.
För fordonsleasing
har
till

praktiska

beräkningssvårigheter,

i

praxis

om att fordonets värde vid avtalets slut skall fastställas
åtminstone
inköpspriser,
då
av en sakkunnig person efter bilhandelns
avtalet ger leasetagaren
till marknadspris.
rätt att sälja fordonet
I
dessa fall blir leasetagarens slutbetalning
lika med skillnaden
mellan
det

villkor

fastställda

värde

vid tiden

bilhandlarpriset

och

för leasetagarens

Underhållsskyldighet,

risk

för

leasegivarens

uppsägning
objektet

kalkylerade

rest-

av avtalet.

och försäkringsplikt

Som nämnts

ovan anses det ligga i de typiska särdragen för finansiell
och efter avlämnandet
leasetagaren
att
svarar för underhåll
står risken för objektet. BGH har således inte haft något att invända

leasing

mot detta vid innehâllskontroll
förhållanden
vid fordonsleasing

enligt
har

AGBG.

På grund

leasetagaren

av särskilda
där emellertid
vid

309

310

Civilrättslig

totalförlust

ningsrätt

objektet tillerkännts
uppsäggäller inte vid andra leasing-

konsumentavtal,

för

undantag

kunna omvandla
genom uppsägning
ogiltig har däremot
avtal. Generellt
av objektet

förlust

till

lämnats

Enligt

har godtagits
När

på leasetagaren.

försäkringsrättigheter

tillkommande

att
leasetill

vid

skadefall

mot försäkringssumman.

avlämnande

avtal §§
i BGB om ömsesidigt
förpliktande
och leasingavtal
är att hänföra, behöver en part
sin prestation
inte fullgöra
om och så länge den

hyres-

i ett sådant avtal
andra parten inte tillhandahåller
mellan
de krav på ekvivalens
också

vid

motprestationen.

grundlägganhar BGH

oberoende

leasing,

reglering.

Detta

och motprestation

prestation

finansiell

stridande

häremot

villkorens

man.

avtalsenligt

detta

när
Vidare

regler

vartill

upprätthållit

som vid
en klausul,
att omedelbart

ansetts skyldig att ställa
för reparation av objektet eller en
har i detta läge inte rätt att
Leasegivaren

försenat

allmänna

320 ff,

anses

delamorterings-

skyldighet

objektet

leasingavgift

sin fordran
eller

till

förfogande

till

ersättningsanskaffning.

Uteblivet

tredje

honom

försäkringssumman
avräkna

för

eller

har leasegivaren

leasetagaren,

bedömts

försäkringsplikten

lägger

överlåtit

givaren

risken

leverantören

leasingavtalet

avtal

leasetagaren

om ingen reparation eller ersättningsanstånd. Leasetagaren anses inte heller med giltig

påläggas

kunna

alla

leasetagaren

ålägger
till

kommer

skaffning
verkan

där

avgifter

resterande

erlägga
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av eller betydande skada
med kort varsel. Motsvarande

med

avtal

länder

andra

i några

reglering

Leasegivaren

av leasinghar därmed inte

rätt att erhålla leasingavgifter
om han inte fullgör sin huvudförplikteltillhandahålla
objektet. Det är inte tillräckligt
leasetagaren
att
att
se
leasegivaren till leasetagaren överlåter sina anspråk mot leverantören.
"Erfülsom leasegivarens
vilket innebär att leasegivaren gentemot leasetagaren bär
lungshilfe",
och seriositet inom ramen
prestationsfönnåga
risken för leverantörens
betraktas

Leverantören

för

i princip

de uthyrarförpliktelser

tören.
törens

fullgöra

givare,

Det

sagda innefattar

underlåtenhet

att
den informations-

liksom

endast

som leasegivaren
att leasegivaren
vid

delegerat

till

tillgodoräknas

avtalsförhandlingar

med

leveranleveran-

leasetagaren

som gäller för leaseleverans
för utebliven
grund

och upplysningsplikt

att leasegivaren

svarar
kan inte heller kräva att
insolvens.
Leasegivaren
av leverantörens
reñnansieringskostnader
nedlagda
ersätter
leasetagaren
som blir
onyttiga på grund av utebliven leverans. Leasetagaren kan således vid

leasegivarens
leasingavgiften,
BGB:s

allmänna

dröjsmål
frånträda

regler.

utan

nämnvärda

leasingavtalet

inskränkningar
eller

kräva

innehålla

skadestånd

enligt

Civilrättslig
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reglering

i några

andra

länder

Fel

Enligt
från

BGH:s

ning,

leverantören.

mot

oåterkallelig

Alternativt

att göra gällande
får genom
Leasetagaren
eller

juridiskt

faktiskt

får överta

leasetagaren

leasetagaren

om
inklusive
rätten

friskrivningen
I praxis

leasegivarens

sig
lease-

till

häv-

ges rätt att få
rättigheter
mot
däremot
inte

leasegivarens

rättslös.

friskriva
han till

har inte godtagits

köprättsliga

anspråk

endast

att
om

betalar
leasegivarens
um Zug med övertagandet
enligt leasingavtalet.
Leasegivarens
friskrivning
är

Zug

återstående

verkan

BGB

kan leasetagaren

fullmakt

leverantören.
ställas

med giltig

som uthyrare har enligt
sina köprättsliga
anspråk,

överlåter

tagaren

kan leasegivaren

praxis

det felansvar

krav

därtill

giltig endast om de rättigheter som leasetagaren får överta når
till
den minimistandard
upp
som köpare alltid skall ha enligt AGBG.
har leasetagaren ansetts
Däremot
tåla att kortare
reklamationsfrister gäller vid köp än vid hyresavtal
liksom för näringsidkaravtal
då leasetagaren

av fel kan leasetagaren med stöd av de överendast rikta och genomdriva
mot leveran-

på avhjälpande

Krav
tagna

är konsument.

köparrättigheterna
eller

tören.

Kan

enligt

vanliga

vill

inte leverantören

köprättsliga

regler

häva

Då köpet hävts åligger

köpeskillingen.

åtgärda

felet,

får leasetagaren

köpet

eller

göra

avdrag

på

det leasegivaren

att i egenskap
till leverantören
objektet
mot återfäende
av köpare återlämna
av
Genom hävningen
köpeskillingen.
också
den
avtalsköpet
av
anses
för leasingavtalet falla bort,
mässiga grunden "Geschäftsgrundlage"
varvid

blir

leasetagaren

återkräva

fri från framtida

betalningsskyldighet

och kan

som han redan har erlagt. Om återgången av köpet
inte kan genomföras
på grund av leverantörens
obestånd eller om
det på annan grund inte längre kan krävas att leasetagaren genomdriver

avgifter

sina anspråk

mot

leverantören,

skall

leasetagaren

ställas

som
måste alltså fullfölja
Leasegivaren
om återgången hade genomförts.
återgången av leasingavtalet
trots att han inte återfår köpeskillingen
den
insolvente
leverantören.
står således vid fel den
Leasegivaren
av
ekonomiska

hävning

risken

gäller

för leverantörens

på motsvarande

insolvens.

Vad som nu sagts om
sätt då leasetagaren av leverantören

återkrävt
till
som prisavdrag
en del av erlagd köpeskilling
återkravet
inne
i
leverantörens
givaren:
fryser
konkurs
om

leasingavgiften
Eftersom

bortfallet

leasingavgiften
respektive
fastställa

att
regler

ändå sättas ned i motsvarande
inträder

köpeskillingen

av

leaseskall

mån.

leasingavtalet
nedsättningen
liksom
av
följd
som en direkt
av att köpet hävs
sätts ned, nedan bara hävs, blir det viktigt

när en hävning
av köpet
får leasetagarens hävningsförklaring

får

effekt.
verkan

Enligt

allmänna

antingen

när leve-

311

312

reglering

Civilrättslig

andra

BGH:s

länder

härmed

sig införstådd

förklarat

rantören

i några

praxis
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eller

när dom på hävningen
vid tvist emel-

har leasetagaren

Enligt
från den tidpunkt
rätt att tills vidare innehålla leasingavgifterna
Om leasegivaren
stämt leasehan väcker talan mot leverantören.
vilande
tills
mål
förklaras
skall
detta
ett rättsbetalning
på
tagaren
leaseoch
mellan
leverantören
tvisten
i
föreligger
kraftigt avgörande

har avkunnats.
lertid

i betalpå att detta avgörande är prejudicerande
mellan
Leasegivaren
är även bunden av en förlikning
ningsmålet.
och leasedock inte om leverantören
och leasetagaren,
leverantören
överenskommit
t.ex. att objektet skall anses feltagaren kollusivt
beror

vilket

tagaren,

Bevisbördan

aktigt.

för

av kollusivt

förekomsten

samarbete

ligger

i

Till förebyggande
anses dock
av missbruk
Finns i det enskilbevisningen.
några höga krav
överför möjligheten
hållpunkter
da fallet tillräckliga
av en kollusiv
leasingvisa
att
har det sagts ligga på leasetagaren att
enskommelse,
fel.° Om leverantören
är insolmed
behäftat
objektet verkligen
var

på leasegivaren.

princip

ställas

inte kunna

betalning, lär inte krävas
vent och leasegivaren stämt leasetagaren
för att befria sig från
leverantören
talan
väcker
mot
att leasetagaren
skall
i stället
betalningsyrkande
Leasegivarens
betalningsansvar.
häva köpeom leasetagaren med rätt invänder att han kunnat
grund av felet.
göra prisavdrag
leasingalltid har rätt att innehålla
kan att leasetagaren
Tilläggas
då
leverantören
brukas
inte
kan
under tid som objektet
avgifterna

ogillas

eller

avtalet

fel,

avhjälper

om

inte

ett ersättningsobjekt

ställs

till

leasetagarens

förfogande.
och skadeståndsklausuler

Förfallo-

på grund av
vid uppsägning
omedelbar
kräva
och
objektet
återta
har rätt att
betalningsdröjsmål
har
leasingavgifter,
obetalda
förtidsbetalning
av BGH
av samtliga
ansetts ogiltiga enligt § 9 AGBG såsom stridande mot principen om
i ett hyresavtal.
och motprestation
prestation
mellan
ekvivalens
enligt

Klausuler,

vilka

har

leasegivaren

gjorts

bedömning

betalning

av samtliga avgifter haft
får vid betalningsdröjsmål

givaren
kräva

Vidare
av avtalet, däremot inte bådadera samtidigt.
inte
först
avtalet
annat
återtas endast om
sagts upp, om
avtalats.

fortsättning

fär objektet

uttryckligen

genom snar
om leasetagaren
rätt att återlösa objektet. Leaseantingen uppsäga avtalet eller

även

Samma

° Ulmer/Brandner/Hensen
" Se Emmerich

a.a. s. 7.

a.a. s. 870.

uppsägning

Efter
tiva

diskonterade

avgifter

kräva

kan leasegivaren
dvs.

kontraktsintresset,
till

nuvärde

skadestånd

samtliga

normalt
vid

tiden

andra

i några

reglering

Civilrättslig
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länder

med det posi-

utestående

för uppsägningen

leasingminus

inbesparade
återuthymingsintäkt,
försäljningsen eventuell
övriga kostnader och skatter. En schablonisering
av skadeståndet kan
är ogiltig enligt § 11 Nr 5
i princip ske, men en dylik skadeklausul
i de reglerade fallen överstiger den förväntade
AGBG om schablonen
eller

"sakemas

enligt

skadan

normala

förlopp"

eller

frånkärmer

lease-

eller är
att påvisa att skada inte uppkommit
tagaren möjligheten
skadestånd,
Ett schabloniserat
väsentligt
lägre än schablonen.
som
efter positiva
skadan beräknad
den faktiska
överstiger
väsentligt
kan alltså

intresset,

Överlåtelse

samtycke

utan
skyldigheter.

giltig

och skyldigheter

av rättigheter

principer i BGB får en avtalspart
överlåta
sina rättigheter
motparten
men inte sina
av
standardavtal,
kan parterna med
Genom avtal, inklusive
obligationsrättsliga

allmärma

Enligt

inte göras gällande.

normalt

verkan

också

utesluta

praxis har ett i leasingavtal
giltigt enligt AGBG.

av rättigheter.
en överlåtelse
intaget förbud mot underuthyming

Insolvensrättsliga

8.3.3

och

Leasetagarens

insolvens

I den gällande

tyska konkurslagen,

sakrättsliga

I BGHansetts

regler

1877 års Konkursordnung

KO,

avtal i
ömsesidigt förpliktande
om konkursgäldenärens
Enligt den grundläggande och generella regeln i § 17, som
rätt att välja mellan att
vid bl.a. köp, har konkursboet
är tillämplig
boet får
därifrån.
Inträdet
avstå
och
inträda i gäldenärens avtal
att
medan
på den avtalade motprestationen,
motparten
en massafordran
finns

regler

§§ 17-28.

på skadestånd
endast kan göra gällande en konkursfordran
motparten
helhet.
uppdelning
Någon
avtalet
Inträdet
avstår.
boet
som
avser
om
erkänns
inte.
konkursutbrottet
efter
före
och
på tid eller prestationer
Huruvida

boets

inträdesrätt

är tvingande

klargörs

inte

i lagen,

har

Särskilda
regler
i litteraturen.
av BGH och är omstritt
för
bl.a.
hyra
arrende
18
KO,
i
och
vissa avtalstyper
ges
av fast och lös egendom. Vid hyra av lös egendom innebär de följande.
har
konkurs
före hyrestagarens
inte avlämnats
Om hyresobjektet

inte avgjorts
för

uthyraren
kursbo

ovillkorlig
saknar

rätt

inträdesrätt

konHyrestagarens
att häva hyresavtalet.
och får nöja sig med att kräva att ut-

313

314

Civilrättslig

reglering

i några

andra

länder
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hyraren

utan dröjsmål ger besked om han avser att utnyttja sin hävUnderlåter
förlorad
uthyraren detta är hävningsrätten
och
konkursboet
kan inträda i avtalet enligt den allmänna
regeln. Om

ningsrätt.

i stället

objektet
såväl

uthyraren

hörande

efter

§565

hos hyrestagaren

rätt
som konkursboet
utgången av lagstadgad

före konlcursen,

har

att säga upp avtalet till uppvilken
uppsägningstid,
enligt

BGB

är tre dagar. Denna tid kan därtill
med giltig verkan
och en klausul
till
omedelbar
rätt
uppsägning
är
om
boet.
När det är boet som säger upp hyresavtalet
giltig mot

avtalas

bort,

likaledes
får

har avlämnats

uthyraren
den

högst
bevakas

med
på skadestånd
en konlcursfordran
medan något skadestånd
inte alls kan

gällande

göra

faktiska

skadan,

då uppsägning

görs

bruk

Om ingendera sidan gör
av uthyraren.
löper hyresavtalet vidare, varvid hyrorna

av sin uppsägningsrätt
för tiden efter men inte före konkursutbrottet

är massafordringar.

Det är omdiskuterat

köp

om den allmänna valrättsregeln
som gäller
de beskrivna
skall tillämpas
reglerna för hyresavtal

eller

finansiell
skall

leasing.

användas,

BGH:s

medan

en kombinerad
leasingavtal

språkar
minstone

praxis

tyder

närmast

den förhärskande

tillämpning
med köp-

vid
vid

på att hyresreglerna
i doktrinen
före-

meningen

åtav köp- och hyresreglerna,
eller anvisningsoption
för lease-

tagaren.
Som civilrättslig

uppsägning
Någon

eller annat offentliggörande
krävs inte.
vid
sale and lease back, där tysk sakrätt inte heller
även

eller

de gäller

ackords-

1996

om

besitter
att säljaren/leasetagaren
räkning. Vid objektets återställan-

nöja sig med att hålla

objektet

tillgängligt

1978 har man arbetat med en reformering
och konkursrätten.
Ett slutligt förslag till
förelades

InsO

avtal

allmänna
regler i BGB. Konkursboet
är inte som sådant
till leasegivaren,
och leaseobjektet
att återtransportera
kostnader
för återtagandet
konkursfordringar.
är vanliga

kan alltså

ning.
Sedan

kort

underförstått

för köparens/leasegivarens

objektet

givarens

ovill-

köp fullbordas
att leasegivarens
genom tradition
av
Det räcker, även vid säkerhetsöverlåtelse,
med ett uttryck-

objektet.

skyldigt

Detta

kräver

korligen

Boet

att

registrering

gäller

ligt

ägare av objektet har leasegivaren efter rättsenlig
§ 43 KO.
separera objektet
ur konkursboet,

rätt

Förbundsdagen

bli

antagen,
eller 1997.

varefter

Lagen

som kan utmynna

2 Se närmare Möller,

1992.

den beräknas
innefattar

antingen

Konkurs

av hela den tyska
Insolvenzordnung

Den

nya lagen väntas inom
träda i kraft den 1 januari

ett enhetligt
i likvidation,
ackord

och kontrakt

för hämt-

insolvensförfarande,
och/eller

s. 451 ff.

reorganisa-

tion.

ömsesidigt

Beträffande

ning

endast

men
regler

det stadgas

i några

reglering

Civilrättslig
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avtal

förpliktande

länder

har i viss utsträck-

och modernisering
en överföring
även en del nyheter §§ 117-137

skett

andra

av KO:s regler,
InsO.
Speciella

ges inte i den nya lagen, däremot bebestämmelser
liksom
allmänna
för hyresavtal
som är
hos leaseleasing. Vid insolvensförfarande
på finansiell

för

leasing

finansiell

stämmelser

tillämpliga

tagaren ger de följande resultat.
Till skillnad från Konkursordnung

insolvensger lnsolvenzordnung
i och avstå från gäldenärens
valrätt
mellan att inträda
förvaltaren
före insolvensförleasingavtal, oavsett om objektet avlämnats eller
massafordringar
Sker inträde blir leasegivarens avgiftskrav
farandet.

Avstår boet från att inträda
av förfarandet.
och kräva
objektet
avtalet
och får leasegivaren
upphör
separera
för
Någon uppsägningsrätt
skadestånd
som s.k. insolvensborgenär.
inte. Enligt en särskild
regel får
leasegivaren eller boet föreskrivs
efter öppningen

för tiden

leasegivaren

ansökan

efter

avtalet

heller

säga upp

avgift

om dröjsmålet
får

givaren

efter

inte
om öppnande av insolvensförfarande
betalning av leasinggrund av underlåten

uppkommit

denna

tidpunkt

efter det att ansökan gjordes. Leaseinte heller åberopa leasetagarens

Härtill
som grund får uppsägning.
avtalsförhållanden
är
att samtliga regler om gäldenärens
föreskrift
Detta betyder att
§ 137 InsO.
enligt uttrycklig
ekonomiska

försämrade
kommer

tvingande

situation

eller inskränker
av
en tillämpning
som utesluter
överenskommelser
liksom
ogiltiga,
att
är
som innebär
avtalet skall upplösas eller ensidigt kunna frånträdas
av leasegivaren
då insolvensförfarande
öppnas hos leasetagaren. Inte heller kan lease-

överenskommelser

lagreglema

åberopa en klausul
efter öppningen av insolvensförfarandet
avtalet
vid
försämring
frånträdande
till
ensidigt
rätt
av leaseav
om
insolvensoch
antecipeAlla
slags
ställning.
tagarens ekonomiska

givaren

ringsklausuler

är med

andra

ogiltiga

ord

mot

boet

enligt

den

nya

lagen.
Leasegivarens
gällande

Enligt

objektet

rätt har leasetagaren

konkursbo

och leasetagaren

Om konkursboet

enligt

tysk

inte avlämnats

Leasegivarens

avgift

insolvens

önskar

den allmänna

när leasegivaren

hos honom
kan behålla
får bevaka

fullfölja

inget sakrättsligt

objektet

och eventuell

valrättsregeln.

3 Se närmare beskrivning

i SOU 1992:113

då

förskotts-

som konkursfordringar.
har boet dock rätt att inträda

sina krav
avtalet

skydd

går i konkurs.

s. 291 ff.
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316

Civilrättslig

i några andra

reglering

kurs,
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har avlämnats

däremot

Om leasingobjektet

länder

före leasegivarens

kon-

enligt § 21 KO verksamt
mot konkursboet
utan inBoet kan inte säga upp det och leasetagarens eventuella
Äldre
från och med konkursutbrottet.
blir massafordringar

är avtalet

skränkningar.

fordringar
krav

kan boet

objektet

inte

ren,
säkerhetsöverlåtit

objektet

för

skydd

har leasetagaren

§ 986 BGB.

för.

ansvarigt

göras

sin besittning
då leasegivaren

utom

konkurs.

sedermera
mot

säljer

den nye ägaeller

ornsättnings-

Öppen pantsättning
verkan,

inte ske med giltig

kan däremot

boet

gäller

Detsamma

objektet

När

eftersom

av
pantsätt-

ning av lös egendom enligt § 1205 BGB kräver att panten övergår i
vilket inte kan ske i strid med
omedelbara
besittning,
panthavarens
skyddade

leasetagarens
kursutbrottet

ringar

mot
förfogande

åberopas

kan

inte

gäldenären.
över

mot
kan återvinnas.

besittningsrätt.

konkursbos

Leasegivarens

krav

kvittas
Däremot

leasingavgift

boet

utan

på leasingavgift

för

tid efter

kon-

mot leasetagarens konkursfordoch annat
anses förskottsbetalning
förhärskande
kunna
mening
enligt

bort

begränsningar,

medför
Den nya Insolvensordnung
vid leasegivarens insolvens.

ställning

i den mån

en försämring
Leasingavtalet

förfogandet

inte

av leasetagarens
skall inte längre

boets allmot boet utan i stället vara underkastat
rätt att välja mellan att inträda i och att avstå
männa och tvingande
från gäldenärens avtal. Väljer förvaltaren
att inträda kan leasetagaren
oberoende
fortsätta
nyttjandet
visserligen
av insolvensförfarandet,
utan

vidare

gälla

men avstår förvaltaren
krävas till konkursboet.

upphör

nyttjanderätten

Leasetagaren

kan

och kan objektet
i sistnämnda

åter-

läge kräva

sakrättsLeasetagarens
men bara som insolvensborgenär.
kommer däremot att
liga skydd mot leasegivarens singularsuccessorer

skadestånd
kvarstå

som tidigare.

Civilrättslig

SOU 1994:120

8.4

Frankrike

8.4.1

Inledning

reglering

i några

andra

länder

leasing tidigt föremål för
en viss form av finansiell
66-4585
den
2 juli
1966 avseende
lagen
genom
nr
av
bedriver
"crédit-bail"
Denna lag
kredithyra.
nedan
som

I Frankrike

reglering
företag

blev

kreditpolitiska
regler om tillstånd,
Genom
kredithyra.
som bedrev
en
1967
och
dekret
72ordonnans
67-837
den
28
september
ett
av
nr
nr
med civil- och
566 av den 4 juli 1972 har dock lagen kompletterats
gäller både fast och lös
redovisningsrättsliga
Regleringen
regler.

för

för

m.m.

de

Civilrättsligt

egendom.
ring

endast

ursprungligen

innehöll

tillsyn,

företag

innefattar

troende

förvärvare

har samma
för dem.

Kredithyra

förpliktelser

på offentlig

av parterna
hyrestagarens
borgenärer

mot
på hyrestagarens

egendomen

förvärvar

den dels krav

med angivande

av kredithyresavtal
skydd
uthyrarens

och

mot godsida, dels regler om att den som
under kredithyresavtalets
löptid

av uthyraren
som överlåtaren,

av lös egendom

registre-

och egendomen

definieras

som kvarstår
i gällande

som

garant

lag på följande

sätt.
eller annan utrustning,
inköpta
verktyg
"Uthyrning
av maskiner,
för denna uthyrning
ägare till egendomen,
av företag som förblir
möjnär dessa affärer,
oavsett hur de betecknas,
ger hyrestagaren
hela eller en del av den förhyrda
egendomen
lighet att förvärva
delvis
beaktar
de
pris som åtminstone
mot ett överenskommet
form
hyror."
i
erlagts
betalningar
som
av
Denna

definition

innebär

att

leasing

av objekt avsedda för
skall vara förvärvat
särskilt

endast

omfattas, att objektet
skall vara ägare
att leasas ut, att leasegivaren
leasetagaren skall ha rätt option
att köpa objektet,

näringsverksamhet
för

objektet,
att
optionspriset
att
i
leasingavgifter

till

i förväg samt att erlagda
vara överenskommet
leasetagaren på optionspriset.
vart fall till en del skall tillgodoräknas
liksom
konsuDessa krav medför
att direkt leasing faller utanför,

skall

4 Avsnittet bygger
franska justitieministeriets
svar på av utredningen
franska justitieställda frågor se bilaga 1, lagstiftningen om "crédit-bail",
fråga rörande leasingavtals
ministerns svar den 5 mars 1990 på skriftlig
Koblitz,
Mobilienvid
inledande
ställning
av insolvensförfarande,
1990, Arvidsson, SvJT 1988 s. 648
Finanzierungsleasing
und Crédit-bail,
och SOU 1992:113 s. 362 ff. Jfr även Lennander i JT 1992-93 s. 318 ff, i
delar om fransk rätt.
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Civilrättslig

indirekt

mentleasing

och

Likaså

finansiell

faller

länder

leasing

med
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till

köpoption

med säljoption

leasing

marknadspris.

och avtal med förläng-

däremot

legaldeñnitionen,

utanför

ningsoption

andra

i några

reglering

inte

sale

and

lagens krav.
back med en återköpsoption
som uppfyller
Den relativt
snäva avgränsningen
av begreppet kredithyra

lease

medför

tudelats och att finansiell
leasing i
att den franska leasingmarknaden
Frankrike
har en vid och en snäv betydelse,
antingen innefattande
leasingavtal eller också bara de
såväl kredithyra
som andra finansiella
Noteras skall också att
sistnämnda
finansiell leasing i strikt mening.
inte innebär något förbud mot andra former av
lagen om kredithyra
râttsverkningar
leasing, utan endast att de särskilda
som följer med
inträder.
Sålunda
behöver
inte
kredithyra
klassificeringen
ett
som
för att leaselagen inte registreras
leasingavtal
som faller utanför
riskerar

som kredithyra
i leasetagarens konkurs
utanför

faller

lagen,

oavsett

borgenärsintresset

till

hänsyn

till en godtroende
att objektet försvinner
kan ett leasingavtal
sida. Därtill
som

eller

leasetagarens

förvärvare

men skulle avtalet sedermera bli
leasegivaren att förlora äganderätten

sakrättsskydd,

åtnjuta

skall

givaren
bedömt

det överenskomna

restvärdet

än det bokförda
sin

är det ensamt

kredithyra

Vid

har alla skäl att utöva
avgörande
att leaseÅ
köp och återlänmande.

därför

och leasetagaren

värdet

köpoption.

däremot
skett
om kredithyra
utan vidare. Detta gäller även om
vid avtalstidens
utgång skulle vara lägre

lagen

ägarposition

leasegivarens

erkänns

har valrätt mellan
tagaren strikt juridiskt
andra sidan omfattas inte leasingavtal utan köpoption

tiva
ledes

finansiell

vid

registreringskravet

särskilda

ses mot bakgrund av fransk
till dolda kreditsäkerhetsrätter.

hållning

avbetalningssäljares

ägarförbehåll

generellt
till

verkan

av
restrik-

1980 var såköparens

mot

runt genom i första
element av
ansågs kombinera
innefattade
ömsesidiga
visserligen

man i tillämpningen
Hyrköpet
hand hyrköpskonstruktioner.
konkursbo,

Fram

utan
sökte

i form

leasing

sakrätts

skall

kredithyra

av regleringen

och ñnansinstitut.

för banker
Det

med

avbetalningsköp
anses som ett förtäckt
skillnader
framför
allt skatteåtföljande

med
som ett hyrköp,
enligt
mässigt. Har registrering
eller

på avtalet,

beteckning

parternas

vilket

och köp genom att avtalet
föroch säljlöften,
av den inledande
som dock var villkorade
omedelbart
bli
Vid avbetalningsköp
köparen
ägare.
hymingen.
anses

hyra

köp-

konkurs

I hyrköpares
om

ett

simulerat

ägarförbehåll
Eftersom
rätt

har domstolarna

avbetalningsköp

med

.
avbetalningssäljares

förbehåll

har hyrköpens

betydelse

i konkurs,

ansetts välkommet

dock
ett

ofta

ansett

sakrättsligt

att fråga är
overksamt

numera medför separationsminskat
Detta har
kraftigt.

också av den anledningen,

att det många gånger

är

Civilrättslig
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svårt

att skilja kredithyra
beteckning
på avtalet inte

föreligger

från

reglering

hyrköp,

bl.a.

avgörande

är

och

i några

därför
det

andra

länder

att parternas
ofta
hyrköp

vid

samma trepartskonstellation
Den principiella
skillnaden

leasing.
innehåller

ömsesidigt

som vid kredithyra/finansiell
ligger i att hyrköpet
som sagt
köp- och säljlöften, medan kredithyra

bindande

i rättsger hyrestagaren
en ensidig köprätt. Den viktigaste skillnaden
verkningar
är, liksom mellan kredithyra
och andra leasingavtal,
att
kredithyra
tredjeett starkare
genom registreringen
ger uthyraren

mansskydd.
För de kontraktsrättsliga

kredithyra

mellan

bortsett

ning,
regler.

frågorna

näringsidkare

från

Code

civils

finansiell

allmänna

omfattas

Konsumentleasing

vid

leasing

saknas i Frankrike
avtals-

särskild

och

inklusive

lagstift-

hyresrättsliga

däremot

av konsumentkreditlagen
1978. Denna lag innehåller
detaljerade
nr 78-22 av den 10 januari
och tvingande regler om informationsplikt,
âtertaganderätt,
räntehöjning,
trepartsförhållanden,
vitesgiltigheten
och
ersättningsav
klausuler,

är även vissa regler
m.m. Vid konsumentleasing
och tjänstlag nr 78-23 tillämpliga.
konsumentprodukt-

Någon
finns

lagstiftning

om avbetalningsköp

utanför

i 1978 års

konsumentområdet

inte i Frankrike.

Jämfört

med den tyska prejudikatbildningen

leasingområdet

återhållen.

tion,

vid

har dock

frågorna

relativt

Den högsta domstolen,

rättspraxis

på

Cour

de Cassa-

att bedöma

särskilt

treparts-

se närmare följande
insolvenslagen av 1985 innehåller

avsnitt.

flera

vid finansiell

Den nya franska
som är tillämpliga

är fransk

tillfällen

på bl.a.

ingripande

haft

leasing,

finansiell

konsekvenser

för

leasing.

tvingande

Dessa

leasegivaren,

kan

regler
medföra

se avsnitt

8.4.3

nedan.

8.4.2

Det

Den

kontraktsrättsliga

kontraktsrättsliga

rättsläget

utgångspunkten

är att såväl kredithyra
som
form av hyra av lös sak
i Code civil i princip
är

leasing ses som en särskild
annan finansiell
och att de i huvudsak
dispositiva
reglerna
tillämpliga.
strida

Någon

med

Jämkningar
"ordre

av leasingvillkor
vilket emellertid
public",

motsvarighet

till

den tyska

kan

ske om dessa anses
sällan ansetts vara fallet.
AGBG
finns
standardavtalslagen

inte i Frankrike.
I fransk

godtas

till

lägger risken
en början att leasingavtalen
för objektet på leasetagaren,
liksom
ansvaret
att leasetagaren
allt under förutsättning
åläggs försäkringsplikt,
att leasetagaren får
rätt

och

tillgodoräkna

sig utfallande

försäkringsersättning.

319

320

reglering

Civilrättslig

i några

andra

länder
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friskriver
sig från ansvar för fel
att leasegivaren
eller brist under förutsättning
att leasetagaren
ges rätt att överta,
köparrättigutöva eller på annan grund göra gällande leasegivarens
leasing
för finansiell
I franska Standardavtal
heter mot leverantören.
skadestånd
till
leasebetala
ofta
leverantören
dessutom
lovar
att
vidare

Det godtas

Men även om ett sådant självständigt
tagaren vid fel eller brist.
inställd till
åtagande inte gjorts, har man i rättspraxis varit välvilligt
konstruktion
vilken
oberoende
låta
leasetagaren,
som parterna
att
av
där leasede
modeller
I
leverantören.
fulla
rättigheter
valt,
mot
eller får fullrätt mot leverantören
leasegivarens
tagaren förvärvar
inte anses kunna grunmakt att
mot denne, torde detta visserligen
har då i stället getts
leasetagaren
sådan,
das på modellen
men
som
på kvasikontraktuell
leverantören
skadestånd
kräva
möjlighet
att
av

regler om tredjemansavtal.
från leasegivaren
stöd av de köparrättigheter
som övertagits
i leasekan leasetagaren även häva köpeavtalet eller kräva prisavdrag
får på
köpet
hävning
effekt
vilken
Frågan
ställe.
givarens
av
en
vackvarit
och rättspraxis har här tidigare
leasingavtalet
är omstridd,

grund eller enligt
Med

har hävdats att en uthyrares
sätt som i Tyskland
"causa" för
felfritt
objekt
är
en ovillkorlig
av ett
därför
och
leasingavtalet
betala
hyra
skyldighet
att
hyrestagarens
att
praxis
verkan
bör falla med retroaktiv
om köpet hävs. I tidigare
inte när avtalet
åtminstone
godtogs dock inte detta resonemang,
lande.

Pâ liknande

tillhandahållande

Cour de Cassation har dock
en s.k. non-recourse-klausul.
1990,
fastslagit att en hävning av
november
i
avgörande
i
tre
senare,
medför uppsägning av leasingavtalet,
köpeavtalet med nödvändighet
av denna uppsägutom vad gäller klausuler
som reglerar följderna
innehöll

från mars
leasingoch
köpets
1989,
utan
av
leasetagaren
föreskrev
att
avtalets återgång, godtog ett villkor
som
efter hävning
skulle svara för att leasegivaren
av
mot leasegivaren
leverantören.
köpet återfick köpeskillingen
av

ning.

sistnämnda

undantag

relaterar

där kassationsdomstolen,

till

ett

avgörande

hinder

från betalningssåledes leasetagaren
av köpet befriar
och
honom
rätt
att återkräva
enligt leasingavtalet,
skyldigheten
ger
kan genom avtal fås att
redan erlagda avgifter,
men leasetagaren
från leveranåterkrav
av köpeskillingen
ansvara för leasegivarens
På
insolvens.
vid
leverantörens
särskild
betydelse
får
vilket
tören,
bedömningen.
från
den
tyska
fransk
sistnänmda
rätt
punkt avviker
enligt ett avgörande i kassationsdomkan att leasegivaren,
Tilläggas
En hävning

stolen

motsvarats

att återbetala sådana belopp som
får alltså avräkna ett belopp
Leasegivaren
haft
ha
av objektet.
som leasetagaren kan

1991,

i maj

inte är skyldig

av nyttjande.

för den nytta

Civilrättslig
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Vid försenat

uteblivet

eller

reglering

i några

andra

länder

avlämnande

av objektet gäller på motmed giltig
leasegivaren
verkan kan
att
som
avtala bort sitt ansvar för rättidig
leverans
sina
om han överfört
till leasetagaren, vilken då kan kräva fullgörelse,
köparrättigher
häva
svarande

vid

sätt

och kräva

köpet
dock

inte börja

helt

behöver

mot

inte,

fel

skadestånd
betala

förrän

leasetagaren

när friskrivning

Leasetagaren
av leverantören.
han erhållit
Uteblir
objektet.

inte betala
skett,

något.

kräva

Leasetagaren

behöver

objektet
kan däre-

skadestånd

av leasegivaren på
Detta gäller
på leasegivaren.

av dröjsmål
om detta inte beror
skulle vara insolvent och en skadeståndsfordran
även om leverantören
står i denna mening
Leasetagaren
är värdelös.
mot honom därför

grund

risken

för

leverantörens

tagarens val av leverantör
i franska
mycket vanligt
kräva

insolvens.
sker

Standardavtal,

skadestånd

leasetagaren

inne i leverantörens

Om

konkurs.

det har
kan

Vid

uppdrag,

leasegivaren

att leasevilket
är
dessutom

med anledning

Om leveransen

av att objektet fryser
av objektet omöjliggörs
torde leasegivaren dock

hos leverantören,
av olyckshändelse
kunna kräva leasingavgifter
eller skadestånd

på grund
varken

avtalats

på leasegivarens

avtalsbrott

leasetagarens

har leasegivaren

av leasetagaren.
i franska avtal rätt

och kräva schabloniserat
skadestånd
att häva utan domstols prövning
Såväl hävnings- som skadeståndsklausulen
enligt särskilda klausuler.
giltig även när den kan användas redan vid obetydligt
är i princip
avtalsbrott.
I code civil finns dock regler som inskränker
giltigheten
vid leasing är regeln att
Viktigast
av vites- eller skadeståndsklausuler.
skall underkännas
då den på objektiv
grund
en avtalad ersättning
framstår

excessive",
dvs. uppenbart för hög.
som "manifestement
främst betalningsdröjsI franska leasingavtal
är hävningsgrunderna

visst sätt befarat betalningsdröjsmâl,
leasetagarens brott mot
försämrad
säkerhet
och
i
avtalet,
leasetagarens verksamplikt
att
en
inställs eller överlåts.
het upphör,
Som utgångspunkt
godtas dessa
mål,

hävningsgrunder.
förfarande

hos

I

vissa

leasetagaren

avtal

är

också

hävningsgrund,

inledande

av

insolvens-

men som framgår
insolvenslagen.

av
är en sådan klausul ogiltig enligt
har rätt att överlåta
sina rättigheter
och objektet.
Leasegivaren
1967 års komplettering
till lagen om kredithyra
har en förEnligt

nästa avsnitt

värvare

givaren,

leaseav objektet samma förpliktelser
som den överlåtande
vilken kvarstår som garant jämte förvärvaren.
Leasetagaren

får inte utan leasegivarens
samtycke överlåta sin rätt. I franska avtal
lär detta ofta redigeras så, att leasetagaren sägs ha rätt att överlåta
till tredje man efter tillstånd
sina rättigheter
Parterav leasegivaren.
nas förpliktelser

kan inte överlåtas

utan medgivande.

321

322

andra

i några

reglering

Civilrättslig

Insolvensrättsliga

8.4.3

länder
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regler

1985 om företags rekonstruktion
nr 85-98 av den 25 januari
insolvenslagen
konkurs
nedan
ger regler
om ett enhetligt
tidigare
regler
insolvensförfarande
om konkurs,
som har ersatt

Lagen
och

och betalningsanstånd.

ackord

förfarande,

Detta

som normalt

inleds

kan utmynna
i antingen
om sex månader,
en utredningsperiod
eller konkurs "liquidation
judiciaire"
rekonstruktion
"redressement

med

driften av verksamfortsätter
Under utredningsperioden
och
under tiden råder
och
möjligt,
bestäms
är
inget
annat
om
från
tiden
före förfaranvilket
fordringar
under
inga
moratorium
ett
säkerhetsvidtas
och
inga
indrivningsåtgärder
betalas,
inga
det får
vissa
lönekrav
och
borgeUndantag gäller endast för
rätter utnyttjas.

judiciaire".
heten,

med

närer

Domstol

kan

heten,

vilka

räddar

företaget

plan

läggas

varvid

ut
båda

en
frarnlagda

den sedermera

om

drift

fortsatt

l

eller

förberedas.

planen

överlåtelse

2

antas skall domstolen
skall avvecklas och tillgångarna

rörelsen

möjligheterna
skall

antas.
verksamav

plan

som rekonstruktionsâtgärder:
räddar själva verksamheten.

betraktas

och plan 2

fram

skall

saneringsplan

och

undersökas

beslutar

Planen

utredningsperioden

Under

handpant.

rekonstruktion

till

eller

får i detta

Domstolen
nas förnöjande.
högst tre månader.

Kan

l

ingen

besluta

om konkurs,
för
borgenärersäljas

läge besluta

om vidaredrift

i

skall få
anges hur fordringsägarna
och
i
avbetalningsplan
sker
detta
betalt. I en plan för fortsatt
en
får betalt ur köpei en överlåtelseplan
genom att borgenärerna
de fordringar
varvid
efter sin förmånsrätt,
skillingen
som inte får
Även säkerhetsbelastad
egendom får användas
fullt betalt upphör.
Säljs sådan egendom
under fortsatt drift och säljas under förfarandet.
skall

I rekonstruktionsplanen

drift

reserveras för borgenärens räkning intill beloppet
har
sker dock inte förrän moratoriet
Utbetalning
fordran.
hans
av
borgenärer
drift
omfattas
även säkerställda
hävts. Vid fortsatt
av
kan inte sättas ned om de
avbetalningsplanen,
men deras fordringar

skall köpeskillingen

inte samtycker

till

det.

förfarandet

Under

behåller

rådigheten

gäldenären

över

verksam-

av en administratör.
Rättshandlingar
domstolen.
bestäms
rollfördelningen
Den närmare
av
alltid
kräver
domden löpande verksamheten
som ligger utanför
stolens godkännande.

heten och egendomen

För

gäldenärens

leasingens

del

eller

avtalsförhållanden

innebär

insolvensförfarande
häva

i den mån den inte övertas

säga upp

hos

de

följande.

leasetagaren

avtalet.

ges särskilda
Beslutet
om
ger

inte

Utgångspunkten

regler.
inledande

leasegivaren
är i stället

För

av
rätt att
att avtalet
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Civilrättslig

vidare.

löper

Avtalsvillkor

Administratören
hållas

vilka

leasingavtal

skall

allt eftersom

leasingavgifterna

de förfaller,

Leasegivarens

fordran

lönefordringar

från

säkrade
talda

skall

man

i likhet

med handpant.

vid

förfarandets

moratoriet

gäller.

månader

från förfarandets

före

Leasingavgifter
inledning

I stället

andra

får

åligger

inledning

med andra nytillkomna

har i denna del bästa prioritet
två

i några

länder

detta
är ogiltiga.
mot
som strider
vilka
välja
rätt att
avtal som skall belåta falla.
han att behålla
Väljer
ett

har däremot

och

reglering

förfarandet

betalas

fordringar.

omedelbart
och

efter

fordringar

som var förfallna
däremot
inte betalas

och obeså länge

det leasegivaren

att i förfarandet
liksom
beloppet av och föruppge det obetalda beloppets storlek,
för återstående avgifter.
fallodagarna
Leasegivaren
kan inte åberopa
gäldenärens betalningsdröjsmâl
före insolvensförfarandet
som grund
för hävning och återtagande under moratoriet.
Inte heller får leasegivaren
grund av insolvensförfarandet
eller tidigare
betalnings-

dröjsmål
Om
Planen

kräva
en plan
skall

förtidsbetalning
för

dock

av alla återstående leasingavgifter.
verksamhet
antas gäller samma regler.

fortsatt

inbegripa

hur

de obetalda

leasingavgifterna från

tiden

före förfarandet
skall betalas, varvid förseningar
och uppskov
Antas i stället en överlâtelseplan,
tas i beaktande.
kan domstolen bestämma att för rörelsen viktiga avtal, däribland
leasingavtal,
skall följa överlåtelsen
Leasegivaren
kan alltså
av verksamheten.
förpliktas
leasingavtalet
med förvärvaren
att fullfölja
av verksamskall

heten som ny leasetagare. Denne övertar
då betalningsansvaret
från
objektet.
Försäljningsintäkten
verksamhetsöverlâtelsen

tillgodoföras

leasegivaren

för

täckning

av äldre

krav

och

för
skall

övriga

borgenärer.
Vid

konkurs skall leasegivaren, på samma sätt som när överlåtelseförsäljningspris.
antas, få betalt ur tillgångarnas
När konkurs
beslutats är han dock inte skyldig att fullfölja
avtalet utan kan återta
objektet med stöd av sin äganderätt.
Som framgått är konkursen
ett

plan

rent avvecklingsinstrument

i det franska

förfarandet.

323

324

Civilrättslig

reglering

8.5

Den

i några

andra

portugisiska
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länder

lagen

om

finansiell

leasing
Inledning

8.5.1

civilär ett av de få länder där en någorlunda heltäckande
införts.
Lagdekretet
har
leasing
lagstiftning
nr
om finansiell

Portugal
rättslig

finansiell
leasing har,
av den 6 juni 1979 angående avtal om
för att under åren
bekräftas i lagens ingress, primärt tillkommit
i syfte att få
leasing av produktionsmedel
stimulera
efter revolutionen
ingressen
enligt
är
En avsikt med regleringen
fart på ekonomin.
leasing inte används för andra ändamål
också att se till att finansiell
än för vilka den egentligen är avsedd. Lagen är därför begränsad till
vissa kommersiella
och har som föremål
näringsidkarförhâllanden
171/79

vilket

fastigheter

har lagen visat

uppgift

bestämmelser

Lagens

sig fylla

Enligt

annan utrustning.
sitt primära ändamål.

verktyg

maskiner,

samt

eller

i huvudsak
motsvarar
villkor
standardavtalens

tressen. De portugiska
till
i lagen, vilket
är en förklaring
Undantag
åsidosatt leasingklausuler.

leasingbolagens

in-

har nästan alltid

stöd

sällan
mycket
att domstolarna
förfalloklausuler
har varit vissa

vid betalningsdröjsmål.
första

Lagens

följande

kapitel

innehåller

allmänna

principer

och inleds

med

definition.

leasing avses ett avtal, varigenom
avtal om finansiell
en av
medge den andre tidsbegränsat
vederlag
åtar
sig
att mot
parterna
efter anvisning
eller framställts
nyttjande av en sak som förvärvats
delvis
kan förvärva
helt
eller
denne
sistnämnde
och
den
som
av
pris eller ett pris som skall överenskommas
mot ett överenskommet
i enlighet med nämnda avtal."
"Med

Denna

definition

"crédit-bail"

överens med den franska definitionen
av
för att
skall ha förvärvats
i huvudfallet
köpoption skall ha avtalats till ett i princip fast-

stämmer

i det att objektet

leasas ut och att en
pris. Till skillnad

inte enligt
krävs däremot
från i Frankrike
tillgodoräknas
leasingavgifter
erlagda
del
någon
att
av
är
krävs att leasegivaren
Inte heller
i optionspriset.
leasetagaren
"subleases"
underleasing
att olika former
ägare, vilket medför
av
kräver däremot, i motsats till
definitionen
omfattas. Den portugisiska

ställt

definitionen

den franska,

att förvärvet

eller

tillverkningen

av objektet

sker efter

Sveriges ambassad i Lissabon svar
5 Avsnittet bygger
av utredningen
leasing.
finansiell
lagstiftning
1979
års
och
ställda frågor se bilaga l
om

Civilrättslig
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leasetagarens
ansvarsregler
tionen

inte

anvisning,

upplåter

ett objekt

tagarens
Lagen är i huvudsak

dispositiv.

leasingavgifterna

liksom

vilka

ändring

av dessa, för
Leasingavgiftens

löptid.
givarens
Vid

objektets

och kriterier
initiala

vara

storlek

variabel

i nâgra

med

andra

de

kan noteras

länder

särskilda
att definiÄven då

föreligger.
tillverkat

efter

bank kan fastställa
restvärde

betalningsperiodernas

därefter

skall

lease-

regler

beräknas,

som skall gälla för eventuell
längd och för avtalens

måste därtill
men

får

inte

anges i avtalet.
lämnas
lease-

godtycke.

avtalets

iaktta

Portugals

och

förutsättningar

kan

Avgiften

han har

som
är lagen tillämplig.

anvisningar

hur

sammanhänger

Slutligen
som lagen innehåller.
kräver
att ett trepartsförhållande

leasegivaren

för

vilket

reglering

ingående,

"god tro"

jfr

och

tolkning

i Frankrike

tillämpning

och USA

har

"la bonne

parterna

att
respektive

foi"

"good faith".

8.5.2

Lagens

materiella

innehåll

andra kapitel innehåller
regler om avtalets ingående
bl.a. att den som är intresserad av att
m.m. Här föreskrivs
ingå ett finansiellt
leasingavtal skall vända sig till ett tillstândspliktigt
och tillställa
detta ett anbud som anger leverantören
leasingbolag
och
det objekt som skall förvärvas,
beskrivet.
vederbörligt
I fråga om

Leasinglagens
och löptid

avtalets

regiatt leasad lösegendom
som är underkastad
följas av notaries bestyrkande.
I annat fall räcker
det med parternas nanmteckningar.
I en artikel om offentlighet
anges
vid behörig registermynobjekt skall inskrivas
att registreringsbara
har dock ingen sakrättslig
dighet. En sådan registrering
betydelse.
Vidare
skall en skylt eller "synlig
varning"
anbringas
på objektet

form gäller

streringskrav

skall

med angivande

av att detta ägs av leasegivaren.
föreskrivs
hyran nedan leasingavgiften

Beträffande

att den skall
att objektet betalas av under avtalets löptid samt täcka leasekostnader
och vinstmarginal.
givarens
Om leverantören
eller till-

tillåta

verkaren

är i dröjsmål

eller

begår

annat

avtalsbrott

eller

objektet

eller ger sämre avkastning
bristfälligt
än som kunde förutsätts ned, skall leasingavgiften
ses, och priset på objektet därför
mån. Optionspriset
skall motsvara det restsättas ned i motsvarande

fungerar

värde

som objektet kan antas ha vid avtalets utgång.
Avtalets löptid kan vid finansiell
leasing av lös egendom

stiga

två år.

skattade

lagen

Avtalstiden

ekonomiska

30 år.

Har

skall

användningstid.
längre

tid

inte under-

ungefärligen
avtalats

objektets uppmotsvara
Absolut
maximitid
är enligt

skall

den anses begränsad

till

325
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i några

reglering

Civilrättslig

vilket

tid,

denna

har

länder

andra

löpa på två år.

Lagen ger även regler
dagen
sker in dubio

leasing

skall

om löptid

ingen uppgift

avtalet

egendom

vid

främst

betydelse

Innehåller
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det

-

av fastigheter.
beträffande
lös

träder

om när leasingavtalet
för avtalets ingående.

i kraft.

Parterna

Detta

kan dock

i

beroende av förvärvet
av objektet, färdigavlämnande
till
fall
objektets
förekommande
i
objektet,
av
leasetagaren eller någon annan omständighet.
avtalet i alla avVid överlåtelse
rätt bibehåller
av leasegivarens
rätten har
och det leasingbolag
seenden sin verkan,
som förvärvar
göra ikraftträdandet

stället

ställandet

kan enligt lagen överlåta
Leasetagaren
samma rätt som överlåtaren.
Som huvudsin rätt under de förutsättningar
som anges i civillagen.
medmed
leasegivarens
ske
endast
regel gäller då att överlåtelse kan
med

I samband

givande.

egendom
av all leasetagarens
inget medgivande. I sådant fall

överlåtelse

krävs dock
som hör till verksamheten
emellertid
kan leasegivaren
opponera
inte kan ge tillräckliga
leasetagaren

sig om han visar att den nye
riktiga
för avtalets
garantier

fullgörande.
kapitel

andra

Lagens

nytt
om
slut inte vill utnyttja

tidens

upplysningen

med

avslutas

leasing,

finansiell

avtal

träffa

om

kan
att parterna
vid avtals-

leasetagaren

sin köprätt.

Som
och skyldigheter.
rättigheter
kapitlet rör leasegivarens
i allt som inte kränker leaseregel stadgas att leasegivaren,
tagarens rätt, på den plats där objektet finns kan utöva alla befogenheter som följer av hans rätt att kräva att leasetagaren fullt ut iakttar

Tredje

generell

Särskilt

sina förpliktelser.
finns

sin rätt till

värna

normala

leasetagarens

tillbehör

eller

delar

förpliktelser

givarens

kan leasegivaren

verksamhet

på den plats

där

saken

med beaktande
ersättning
överta

objektet

besiktiga

objektet,

och

av
de

utan
Leaseegendomen.
tillfört
som leasetagaren
objektet i
eller tillverka
är främst att förvärva

medge leasetagaren
att nyttja objektet under
och att sälja objektet till leasetagaren vid avtalstidens
slut om denne så önskar. Leasegivaren
ansvarar inte för fel eller brist
för avtalets syften utom då
i objektet eller för dess otillräcklighet

enlighet

med

avtalets

löptid

avtalet,

på leasegivaren.

detta beror

fjärde

Lagens

kapitel

behandlar

leasetagarens

rättigheter

och skyl-

får nyttja
Som allmän princip
digheter.
anges först att leasetagaren
objektet för sina särskilda syften och inom de gränser som dras upp
av lag och avtalet. På den plats där objektet finns får leasetagaren
särskilt

a

nyttja

det för avtalets

och i överensstämmelse

normer
rekommendationer,
koren

härför,

c

b

värna

syfte med iakttagande av tillämpliga
instruktioner
eller

med leverantörens
sin rätt

och

föra talan om besittning,

sitt

nyttjande

enligt

även mot leasegivaren,

villnär

Civilrättslig
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detta visar

sig nödvändigt,

delvis

leasegivaren

förvärva

om
objektet

till

stadgar

vidare

Lagen

eller

belasta

länder

sin rätt helt eller

detta

vid
samt e
bestämda priset.

det i förväg

andra

avtalstidens

slut

fall,

alla

domen.

överlåta

d
tillåtit

i några

eller,
om leasetagarens rätt mot leverantören
tillverkaren.
Leasetagaren
kan mot denne göra
de rättigheter
sig till den leasade egensom hänför

i förekommande

gällande

reglering

anses dock inte, till
ha rätt att häva köpeavtalet

Leasetagaren

och Frankrike,

skillnad

från

mellan

i Tyskland

leverantören

och

leasegivaren.
Under

rubriken

synnerhet

särskilda

betala

a

förpliktelser

den avtalade

givarens

tillstånd

talet,

c

från

port,

försäkringar,

montering,

underrätta

leasegivaren

delbart

flytta

objektet

avtalets

åläggs

leasingavgiften,

leasetagaren

att i
inte utan lease-

b

till

annan plats än som anges i avbetala alla kostnader
för transinstallation
och reparation,
d ome-

ikraftträdande

då leasetagaren får kännedom
om fel
eller om fara som hotar detta eller då tredje man
tillväller
sig rätt till objektet och leasegivaren
inte känner till detta,
försäkra
förlust
eller
objektet
försämring
liksom mot ansvar
mot
e
eller

för

brist

i objektet

skador

vid avtalstidens
slut, om
som objektet orsakar samt f
inte väljer att utnyttja
sin köprätt,
återställa
objektet i
gott skick med beaktande av sådan försämring
som följer av normal
och betala alla nödvändiga
användning
kostnader
för återställande,

leasetagaren

inbegripet

försäkringskostnader

I kapitel

fyra

föreskrivs

för att objektet förstörs
Lagens femte kapitel
och

finansiell

rättsregler

pliktelser.
fall.

särskilt
likvidation,

allmän

grunder.

bevisning

b

föreligger,

mässiga

försämras

behandlar

Leasingavtalet

angivna

konkurs

eller

att leasetagaren står faran
under avtalets löptid.

uppsägning

säkerheter
av avtalet,
först gälla att avtal om
leasing kan sägas upp av endera parten enligt allmänna
på grund av en parts underlåtenhet
sina föratt uppfylla
Civilrättens
särskilda regler om hyra är inte tillämpliga
i
Som

garantier.

detta

om dessa är oundgängliga.

avslutningsvis

eller

och

ekonomiska

princip

sägs

kan vidare
Dessa

är

sägas upp av leasegivaren
på
eller
a bolagets upplösning

om att en grund
c upphörande
verksamhet,

för att sätta leasetagaren

leasetagarens

av
om leasetagarens

yrkes-

rätt inte kan

överlåtas

utan leasegivarens samtycke.
Standardiserade
eller skadeståndsklausuler
ersättnings-

giltiga
enligt

enligt
regler

portugisisk
i civillagen,

rätt.

Den

reduceras

avtalade
av domstol

ersättningen

är i princip
kan dock,

om den är uppenbart

omåttlig.
I femte

kapitlet

kreditgarantier,
andra

kostnader

föreskrivs

vidare

båda

personliga

eller

ersättningar

att alla slags kreditsäkerheter
och reala, för leasingavgift
som kan komma

att åligga

och
eller
lease-

i
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kan upplåtas

tagaren,

av leasingavgifter
halvt år och skall
träder

avtalet

i några

reglering

Civilrättslig

länder

för leasingbolag.

förmån

i sådant

i kraft.

Den portugisiska

fall

En större
inte tas ut.
leasinglagen
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Förskottsbetalning

inte avse längre tid än ett
överenskommen
och erlagd när

får dock

såsom säkerhet

får alltså

deposition

till

andra

vara
eller senare "förhöjd

förstahyra"

eller

i ett kapitel sex med bl.a. en
ingående. När en berörd part

avslutas

regel om affärer före leasingavtalets
skall det anses att
leasingavtal
har beställt ett objekt för ett framtida
kan
han handlat för egen räkning och på egen risk. Som huvudregel
för
skador
kan
del
hållas
ansvarig
till
inte
någon
leasegivaren
som
följa av att leasingavtal inte kommer till stånd.

Sakrättsligt

respekteras

inte.

Detta

kommer

sakrättslig
tveksamt

som oskriven
vid leasetagarens

gäller

skall

lär gälla

registrering

betydelse.

också vid

sale and lease back.

av finansiell
Beträffande

om leasetagaren

regel att leasegivarens äganderätt
krävs
Någon registrering

konkurs.

har skydd

För fordon

före-

har

ingen

men denna
av lös egendom lär vara
mot leasegivarens konkursbo.

leasing,
leasing

329
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Unidroit-konventionen

9

finansiell

internationell

9.1

Något

en diplomatkonferens
dokumentation
och
finns

återgivna

Konventionen

rättsliga
tidigt

påbörjades 1974 och slutfördes vid
överväganden,
1988. Bakomliggande

frågor

i Ottawa

som utgetts
vissa civilrättsliga

från konventionens

leasing.
planet

exkluderades

Fastighetsleasing

av dess ringa
som förut-

på grund

tillämpningsområde

på det internationella

betydelse

konferensen

199l-92.
av Unidroit
privatoch internationellt

i två volymer
vid finansiell

vid

förhandlingarna

de avslutande

reglerar

leasing

konventionen

till

bakgrunden

om

med leasingkonventionen

Arbetet

om

och de svårigheter

och lösegeninom fastighetsrätten
principerna
sågs att unifomiera
Även
och
låg från
flygplan
leasing av skepp
i en text.
domsrätten
konventionen,
utanför
den skisserade
början
men detta ändrades
senare.
En grundläggande

bakom

synpunkt

trepartsleasing
är en sak för sig som
generis. Däremot anses relationen mellan
inte i sig konstituera

en särskild

regler är att
sui
reglering
en
leasetagare och leasegivare

konventionens

förtjänar

kreditsäkerhets-

eller

finansierings-

form.

Tidigt

skisserades

följande

inriktning

den kommande

konventio-

nen.
Den skall
2. Finansiell
kreditaffär
Endast
4. Endast

avse finansiell
leasing skall

trepartsleasing.

inte definieras
som ett köp eller
utan som en särskild typ av hyra av lös egendom.
skall omfattas.
kapitalvaror

näringsidkaravtal

Leasingavtalet

skall

skall

i princip

en

omfattas.

löpa för objektets

ekonomiska

liv.

conference for the adoption of the draft Unidroit conventions
Diplomatic
factoring and international financial leasing. Acts and prointernational
on
1992. Cit. Volume I och Volume II.
ceedings. Volume I 1991, Volume
of Private Law
The International Institute for the Uniñcation
Unidroit
institutet för privaträttens uniformering.
Internationella
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Leasegivaren

skall

enligt

Leasetagaren

skall

inte

avtalet

förbli

ägare till

utrustningen.

i konventionen

ges rätt att köpa egendomen, men parterna skall ha frihet att ta in en köpoption
i avtalet.
skall ha rätt till direktkrav
leverantören
Leasetagaren
vid
mot
dennes

avtalsbrott.
och

Leasetagaren

inte

leasegivaren

skall

stä risken

för

utrust-

ningen.
10. Leasetagaren

skall garanteras

ostörd

besittning

till utrustningen.

Behovet av en enhetlig rättslig behandling
leasing har i
av finansiell
förarbetena
till konventionen
motiverats
på främst följande sätt. Den
finansiella

har vuxit

leasingen

och kreditgivning.

Olika

fram

länders

som en hybrid mellan hyra, köp
domstolar
har ibland sökt klassifice-

än det ena, än det andra sättet avbetalra denna form av leasing
etc..
och klassificeningsköp,
saklega, säkerhetsrätt,
Behandlingen

ringen
vilket
affärer.

har på vissa punkter
gett upphov
Grundtanken

till

skiljt

rättslig
med

sig rätt mycket
osäkerhet

främst att förse den finansiella
leasingen
frastruktur",
grundad på de särskiljande
och inte på traditionella

vid

konventionen

avtalstyper

Allmänna

olika

länder,

internationella

leasing-

denna

bakgrund

är

mot

med

"inen egen rättslig
i
transaktionen
momenten

och kontraktuella

är att härigenom kunna undanröja den rättsliga
finansiell
leasing från att nå sin fulla potential
manhang.

9.2

mellan

anmärkningar

om

mönster.

Målet

osäkerhet

som hindrat
i internationella
sam-

konventionen

För att särskilja finansiell
leasing från näraliggande
avtalstyper
vikt vid
lagt särskild
man vid författandet
av konventionen
roll
faktorer,
nämligen 1 leasetagarens aktiva och självständiga

har
två
vid

val

och leasegivarens
roll
rent finansiella
av objekt och leverantör
och intresse,
och 2
sluts för en tid som beaktar
att leasingavtalet
tiden för amortering
av objektet. Det senare visar avtalets finansiella
inte bara avser nyttjannatur i det att leasetagarens hyresbetalningar
det av objektet utan även syftar till att ge leasegivaren
täckning för
sin kapitalinvestering.

På dessa båda grundläggande
faktorer har man i konventionen
sökt
finansbygga upp en rättslig ram för den särskilda transaktionstypen
iell leasing. Kombinationen
av ett köp och ett hyresavtal har därvid
smälts samman till en ny och komplex
transaktionstyp,
en rättslig

hybrid.
vid

Motsvarande

operationell

element

leasing,

kan ibland

visserligen

men sådan leasing

återfinnas

även

ansågs i övervägandena

Unidroit-konventionen
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bakom

konventionen

...

inte typiskt

sett innefatta de kännetecken
som
leasingen ansågs inte heller vara lika
angetts ovan. Den operationella
svår som den finansiella
att inordna i schemat för de klassiska avtalsi
första
hand
saklegan.
typerna,
Konventionens

givna

begränsning

till

trepartsleasing

återspeglar

det an-

Skälet

till att leasegivaren
här inte tar
sig något
vilken den inte
är att hans roll är rent finansiell,
särskilt
inte då leaseoperationella
leasingavtalet,

synsättet.

för objektet

ansvar
är i det typiska

givaren

tillverkar

själv

begränsningen
problem

som

leasingens

är ett av syftena med
till trepartsleasing
rättsliga
att hantera de speciella
med
den
jinansiella
anledning
uppkommer
av

sammansatta

Vidare

utrustningen.

främst
de som beror på bristande
natur,
Eftersom
mellan leverantör
och leasetagare.

avtalsmässig

koppling

dessa problem

inte föreligger
i ett typiskt tvåpartsavtal
om operatioansågs det där inte finnas samma behov av särskilda
regler eller för en reglering över huvud.

nell

leasing,

internationella

De första konventionsutkasten
var tänkta som enhetliga regler för
och internationell
finansiell
att klargöra rättsläget vid både nationell
affärerna.
Denna
på de internationella
leasing, låt vara med tonvikt
tanke fick dock snart ges upp, främst på grund av vissa staters prinföreskrifter
cipiella motstånd mot att låta internationella
styra deras
nationella
är sålunda begränsad till internationell
rätt. Konventionen
Under arbetet med konventionen
var man dock
flertalet
dess
för
betydelse
största
stater,
att
som inte
om
skulle
bli att
finansiell
lagstiftning
leasing,
har någon särskild
om
i nationell
fylla ut det legala tomrummet
rätt.
finansiell

leasing.

medveten

9.3

Kommentar

till

konventionen

finansiell
leasing består av
om internationell
innehåller
Det
ingress
tredje
kapitlet
följd
kapitel
rent
en
av tre
föreskrifter.
l
6 ger regler
Kapitel
traktaträttsliga
I art.
om
och andra allmänna bestämmelser.
definitioner
tillämpningsområde,
Unidroit-konventionen

Konventionens
14 och innefattar
Bestämmelserna
med beaktande

egentliga

materiella

i första

och

andra

av hur de förhåller

finns

regler

både kontraktsrättsliga

art.

7

föreskrifter.

skall

kommenteras

kapitlet
sig till

i kapitel

och sakrättsliga
svensk

här
rätt.

2 Hela konventionen finns i engelsk originaltext
intagen som bilaga 2 till
detta betänkande, och i bilaga 3 finns en svensk översättning.

-
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I

Kapitel

-

Tillämpningsområde

och

allmänna

bestämmelser
Artikel

1

Denna konvention
reglerar en finansiell
leasing-transaktion
som
beskrivs
i andra stycket i vilken den ena parten leasegivaren,
specifikation,
ingår ett
a enligt den andra partens leasetagarens
med en tredje part leverantören
avtal leveransavtalet
enligt vilket
eller annan utrustkapitalvara
leasegivaren förvärvar
en anläggning,
villkor
i den utning utrustningen
som leasetagaren godkänt
sträckning
som de berör hans rätt, och
med leasetagaren, vilket ger leaseb ingår ett avtal leasingavtalet
nyttja
utrustningen
mot betalning av hyra.
tagaren rätt att
leasing-transaktion
Den finansiella
som avses i föregående stycke
innefattar
kännetecken:
följande
är en transaktion
som
och väljer leverantören
utrustningen
a leasetagaren specificerat
och
sakkunskap
sig i första hand på leasegivarens
utan att förlita
bedömning;
förvärvas
i anslutning
till
b utrustningen
ett
av leasegivaren
vetskap, antingen har ingåtts
leasingavtal
som, med leverantörens
och leasetagaren; och
eller skall ingås mellan leasegivaren
de
skall
enligt
leasingavtalet
hyror
erläggas
är beräknade
c
som
hela
eller
del av kostmed särskilt
beaktande
betydande
att
av
en
skall arnorteras.
naden för utrustningen
Denna konvention
är tillämplig
oavsett om leasetagaren har eller
eller fortsätta nyttja
en option att köpa utrustningen
senare förvärvar
och
detta
kan ske till ett
den för ytterligare
period,
oavsett om
en
symboliskt
vederlag.
finansiella
leasing-transaktio4. Denna konvention
är tillämplig
sådan
skall brukas i
avseende
all
slags
utrustning
utom
som
ner
hans familjs
eller hans hushålls
första hand för leasetagarens,
enskilda ändamål.
Av

artikeln

finansiell

framgår
leasing,

först

dvs.

att konventionen
leasingtransaktioner

är tillämplig

på indirekt

där det från början

uppmellan
leverantör,
och
leasegivare
ett trepartsförhållande
i artikeln så att leaseleasingen definieras
leasetagare. Den indirekta

kommer

för
köper visst löst rörelsegods utrustning
av leverantören
Utmärkande
för
de
den
till
leasa
leasetagaren.
trepartstransatt
ut
aktioner som omfattas av konventionen
är att den blivande leasetagaoch
specificerar
utrustningen
ren själv väljer objekt och leverantör,

givaren

bestämmer

tydelse

för

eller

godkänner

hans rätt

de villkor
leverantören.

i leveransavtalet
Som

ytterligare

som har beett moment
leasingavtalet,

mot
förvärv
sker i anslutning
till
att leasegivarens
som antingen har ingåtts eller skall ingås när köpet sker. Leveranhar ingåtts eller
tören skall dessutom
veta om att ett leasingavtal
anges
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och
leasegivaren
att ingås mellan
i leasingavtalet
vissa krav på innehållet

leasetagaren.

kommer
ställs

...

Slutligen

som sådant, nämligen
beräknade
med särskilt

skall vara
leasingavgifterna
att hyrorna
part"
beaktande
av att en betydande del "a substantial
skall täckas. Härigenom
givarens kostnad för utrustningen

av leasemarkeras

gäller endast finansiell trepartsleasing.
att konventionen
transaktioner
gäller rymmer
de
Beskrivningen
som konventionen
av
Som sagt ryms inte heller
inte rena sale and lease back-transaktioner.
till amorteinte är kopplade
där leasingavgifterna
trepartsleasing

tydligt

Givetvis
dvs. operationell
trepartsleasing.
av utrustningen,
konventionen
inte heller tillämplig
på vanlig korttidsuthyrning.

är

ringen

leasing omfattas av konventioär om direkt finansiell
faller utanför
konär visserligen
att denna leasingform
nen. Klart
inte
överlåter
eller
leverantören/leasegivaren
ventionen
avser att
om
osäkert

Mera

överlåta

sina

rättigheter

i anslutning

leasingavtalet

enligt

till

detta

äger rum
avtals ingående. Men vad gäller om en sådan överlåtelse
bokstavstolkning
En strikt
av art. 1 första stycket punkt a synes
vid
och leasegivaren
leverantören
utesluta även detta fall, eftersom
är samma person, varför man inte kan säga att lease"med en tredje part leverantören".
givaren ingår leveransavtalet
omedelbart
skall överavsikt att leasingavtalet
När det är parternas

direkt

leasing

låtas på en finansiär/ny
anses som "leasegivaren"

leasegivare,
enligt

skulle

denne

emellertid

kunna

Finansiärens

konventionen.

förvärv

innefattar
därvid
förvärvet
av utrustningen,
av leasegivarerätten
vilket sker i anslutning till ett leasingavtal som har ingåtts efter leasefår
samt på villkor
tagarens val och specifikation
som leasetagaren
har leverantören
naturligtvis
vetskap
förmodas
ha godkänt. Därtill
En
eftersom han själv är ursprunglig
leasegivare.
om leasingavtalet
i konventionens
mening kunde därmed
leasing-transaktion
finansiell
Å andra sidan skall leasingavtalet
enligt art. 1 ingås
föreligga.
anses
tveksamt
varför kan förefalla
och leasegivaren,
mellan leasetagaren
om något fall
diskussionerna
har liten

leasing

av direkt leasing
vid konventionens

betydelse

berördes

Däremot

köper utrustningen

ning

sker,

överlåter

mellan

tillkomst,

i internationella

Frågan
kanske

svenska

att direkt

sammanhang.

leasegivaren

och

leasetagaren.

bl.a.
av flera stater vid konferensen,
vid internationell
varit vanlig
uppläggningen

punkt

därför

Ottawa-konferensen

sarnrnades

Volume

i

har inte berörts

fallet att leasetagaren
innan full betaloch
sedan,
leverantören
av
sluts
Leasingavtal
på leasegivaren.
köpeavtalet
vid

först

därefter

omfattas.

I s. 164 f och 205 samt Volume
föreslog
delegationen
ett tillägg

a för att transaktionen

skulle

rymmas.

till

Detta

fall

uppmärk-

mot bakgrund

av att

flygplansleasing
s. 48 och 49
art. 1 första

Förslaget

se
Den

stycket

röstades

dock
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att flertalet
stater torde ansett att transaktionen
beredan omfattades
s. 55. Motsvarande
av art. l se Volume
bryts på grund
handling vid konferensen
gavs fallet att leasingavtalet
främst

ned,

därför

återtas och ett nytt leasingutrustningen
av leasetagarens avtalsbrott,
avtal sluts med en ny leasetagare trots att den nye leasetagaren här
och väljer leveraninte i egentlig mening specificerat
utrustningen
tör.
avsedda att omfattas
som är uttryckligen
av
leases",
dvs.
transaktioner
"leveraged
är
som i detta
kallas hävstångsleasing
se avsnitt 2.1 ovan. I Unidroit-

Leasingtransaktioner
konventionen
betänkande
sekretariatets

till

kommentar

hävstångsleasing

på följande

1987

års

sätt Volume

konventionsutkast

beskrivs

I s. 77.

leases, whereas legal title to the equipment
and
"In leveraged
benefits
associated
hence entitlement
to the tax indemniñcation
with ownership,
vest in the lessor, the latter will, by reason of
the huge amount of money involved,
put up only a part of the
For
capital cost represented by the purchase of the equipment.
will have recourse to one or more lenders who
the remainder
their
by requiring
will
position
to
an assignment
assure
themselves of the stream of rentals provided for under the leasing
agreement. "

Överlåtelseregeln i art. 14 första stycket

är särskilt

hävstångsleasing
utan problem skall kunna omfattas
Även finansiella
omfattas
andrahandsleasingavtal

utfonnad

så att
av konventionen.
av konventionen,

se art. 2 och närmare nedan.
för konventionens
Enligt art. 1 andra stycket är det en förutsättning
och väljer
utrustningen
specificerat
tillämplighet
att leasetagaren
utan att i första hand förlita sig på leasegivarens sakkunsida är alltså möjlig utan
från leasegivarens
skap. En viss inblandning
konventionen.
Såvitt
kan utrönas är tanken
hamnar
utanför
att man
leverantören

att leasingtransaktionen
väsentligt
leasegivaren

skall

falla

blandar

sig

också

om
leverantör.
finansiell

Har

leasing

sådan

inblandning

i konventionens

skett

helt

utanför

i valet
är

av
alltså

konventionen

utrustning
inte

fråga

och
om

mening.

beDet sagda är inte alldeles givet, eftersom inte alla konventionens
stämmelser
bygger på att det är leasetagaren
som väljer utrustning
ansvarsfrihet
enligt art. 8
och leverantör.
Klart är att leasegivarens
och leverantör,
valt utrustning
inte gäller om leasegivaren
men det
direktkravsrätt
kunde tyckas att art. 10, som ger leasetagaren
mot
inte omedelbart behövde påverkas av att leasegivaren
leverantören,
valt utrustningen.
A andra sidan är leasetagarens behov av en direktmindre då leasegivaren
själv kan göras ansvarig
kravsrätt
betydligt
Därmed kunde tänkas att art. 10 föll bort i samma
för utrustningen.
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mån som leasegivaren ansvarar enligt art.
Omvänt är direktkravsenligt art. 10 en förutsättning
rätten mot leverantören
för leasegivaenligt art.
rens ansvarsfrihet
Art. 12, som reglerar leasetagarens befogenheter
mot leasegivaren
vid fel och leveransdröjsmál,
skulle däremot
kunna gälla även då
blandat sig i valet av leverantör
leasegivaren
eller objekt, eftersom
12
bättre rätt än vad som följer av åtminstone
leasetagaren
art.
ger
svenska Standardavtal
för finansiell
leasing, vilka som regel inte gör
leasegivarens
ansvarsfrihet direkt beroende av att leasetagaren valt
leverantör
och objekt. A andra sidan bör leasegivarens inblandning
i
dessa val medföra
att hans friskrivning
anses oskälig enligt 36 §
eftersom
det avgörande
avtalslagen,
skälet för att godta friskrivningen, att leasegivarens
roll är rent finansiell,
då faller.
Att leaseformellt
kan få en sämre ställtagaren vid fel och leveransdröjsmâl
ning om avtalet
grund av leasegivarens
faller utanför
inblandning
konventionen,
sakligt sett borde vara bättre,
trots att hans ställning
behöver
således inte komma
i konflikt
med ett av konventionens
huvudsyften
att upprätthålla
en skälig balans mellan leasetagarens,
och leverantörens
intressen
leasegivarens
i transaktionen.
Motsvarande kan sägas om art. 13, som reglerar leasegivarens
befogenheter
där konventionens
regler bör
mot leasetagaren vid dennes avtalsbrott,
kunna tjäna som mall vid skälighetsbedömning
enligt tillämplig
lag.
Konventionens

tillämpningsområde

ten och kännetecknen

dömning

gående

i art.

av samtliga moment
och
ett visst moment

avgörs
vilket

kan göras

att
för jämkningar

regler ger utrymme
kärmetecken.
Står det klart

alltså

av de olika rekvisiatt en helhetsbenär tvekan föreligger
an-

inte hindrar

vissa

enskilda
av konventionens
efter den enskilda transaktionens

att något av de kännetecken
som anges i
art. 1 andra stycket helt saknas i ett visst fall, torde transaktionen
dock, som sagt, falla utanför konventionen
i dess helhet. Betydelsen
härav bör dock inte överdrivas,
eftersom större delen av konventiooch transaktioner
konventionen
nen är dispositiv
som faller utanför
kan utfyllas med dess principer
eller jämkas med konventionen
som
mall.

Följande

uttalande

konventionsutkast

i Unidroit-sekretariatets

belyser

karaktären

hos art.

kommentar
1 Volume

till

1987 års

I s. 49

"Article
1 2 sets out those essentialia,
those characteristic
traits of
financial
leases which must be present for a given financial
leasing
transaction
However,
to be subject to the draft Convention.
important
listed in this
to bear in mind that the characteristics
paragraph are merely intended as features illustrative
of the type of
lease singled out for attention by the authors of the draft Convention, as indeed prefigured
by the words as defined in paragraph 2
of this article
in the chapeau to Article
1 1,
and are not therefore
intended to be exhaustive
definitional
The importance
ingredients.

...
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of this paragraph lies in its spelling out of those elements which
of the type of lease adressed
the sui generis credentials
determine
and thus provide the logical premise from
in the draft Convention
of the draft Convention
the subsequent articles
which
can then
draw the original consequences."

leasingpunkt c kännetecknas
en finansiell
skall
erläggas
de
hyror
som
av att
är beräknade med särskilt beaktande av att hela
enligt leasingavtalet
skall
cost"
för utrustningen
"the
eller betydande del av kostnaden
innebär
till 1987 års konventionsutkast
betalas. Enligt kommentaren
1 andra stycket

Enligt art.
transaktion

konventionen

enligt

varaktighet
mellan
leasingavtalets
koppling
att en nödvändig
life"
skall
föreligga.
"useful
working
och tiden för utrustningens
skall alltså inte i första hand vara beräknade
Hyrorna
som en funkkapitalvärde utan för att täcka leasegivarens
tion av nyttjandets
detta

särskilt

Ordet

investering.

arbetet

Under

inte bara skulle

particular"

leasegivarens

kan påverka

faktorer

"in

med konventionen
nämna

hyrorna

markerar

att även andra

kalkyl.
föreslogs

enligt

punkt c
utan även andra
för enligt samma

att andra stycket

leasingavtalet

svarar
som leasetagaren
avtal. Därmed skulle tillägget "eller en betydande del" kunna tas bort
investering.
av hela leasegivarens
men i gengäld krävas amortering
avsågs främst lösenbelopp vid
förpliktelser"
Med "andra ekonomiska
med förslaget var i första hand att
Avsikten
utövande av köpoption.

förpliktelser

ekonomiska

tillämpningssvårigheter

undvika

beträffande

rekvisitet

"en betydande

del".
eller även andra
leasingavgifterna
om endast hyrorna
skall beaktas enligt andra stycket punkt c är
förpliktelser
där ett
dvs. leasingavtal
betydelse vid restvärdeleasing,
av särskild
restvärde
och ofta av leasetagaren
oavskrivet
garanterat
betydande

Frågan

ekonomiska

beräknas

vid

föreligga

avtalets

slut.

i de samlade

Amorteringsdelen

ofta inte en
avtalet
Kan
anskaffningskostnaden.
del av
betydande "substantial"
med hänsyn till leaseändå vara finansiellt
konventionen
enligt

hyror

som

skall

erläggas

under

leasingtiden

utgör

här

tagarens garanti för restvärdet
och redogörelflera ställen i förarbetena
Mot detta talar att det
påpekas,
konventionen
bakom
att det är
serna för tankegångarna
och avtalstiden
mellan anskaffningskostnaden
kopplingen
som är det
skall med andra 0rd vara så läng att den medger
"the
whole
or a substantial part of the cost" för utrustav
det
ningen. Vidare kan
som
vara svårt att betrakta garantibeloppet
eftersom det inte svarar mot
eller efterskottshyra,
hyra, tilläggshyra
Å andra sidan talar konventionstexten
något reellt nyttjande.
som
centrala.

amortering

Avtalstiden
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sådan neutralt
vilket
under
Det

om "the rentals payable under the leasing agreement",
behöver
nödvändigtvis
avse endast de löpande hyrorna
nyttjandetiden,
inte

kan frågas

garantibeloppet
denna

om det gör
"tilläggshyra"

någon

skillnad

eller

liknande.

att parterna rubricerat
Av visst intresse för

vid Ottawa-konferensen
är att den svenska delegationen
föreslog att orden "finansiell
leasing" i första styckets inledande del
skulle tas bort för att klargöra att parternas
rubricering
av leasing-

fråga

avtalet

saknar

betydelse

50 och 204

se Volume

Förslaget

I s. 205 och Volume
s. 16
inte
formella
skäl,
antogs
av
men konfereni de bakomliggande
svenska Synpunkterna.

ha instämt
sen förefaller
På motsvarande
sätt kan sättas i fråga

garantibelopp

"tilläggshyra"

rubricering
om parternas
av
redan i sig
"efterskottshyra"

eller

som
enligt andra styckets
att beloppet anses som "hyror"
punkt c. Något säkert svar kan inte ges.
bör emellertid
Tilläggas
strävan är att konatt en grundläggande
ventionen
skall få så bred tillämpning
och anslutning
som möjligt på
kan medföra

avtal

flertalet
som uppvisar
av de kännetecken
som anges i art.
Och eftersom finansiell
leasing enligt konventionen
inte i första hand
kännetecknas

är en funktion
av att vederlaget
på leasegivarens
kapitalinvestering,

storleken

den omständigheten,
ansvar inte fullgörs
utanför konventionen.
ställas

utan av
av brukandet
konsekvent
att
synes
att en avsevärd del av leasetagarens betalningsunder nyttjandetiden,
inte medför att avtalet faller
Detta

kan alternativt

vid tolkningen

Av art.
finansiella

1 tredje

av uttrycket
stycket framgår

leasingavtal

längningsoption,
Även leasingavtal

oavsett

att konventionen

bör

är tillämplig

med köpoption
eller
utan optioner,
till vilket pris köp eller förlängning

med köpoption

med dessa regler

tala för att låga krav
del" i punkt c.

"en betydande

till

symboliskt

på

med förkan ske.

pris omfattas.

Syftet

är främst

att såväl stater där förekomsten
av köpoption är ett nödvändigt
kriterium
finansiell
leasing som stater där
medför att avtalet anses som köp skall kunna ansluta sig
köpoption
till konventionen.
Konventionen
oberoenär med andra 0rd tillämplig
de av om operationell
leasing respektive
köp föreligger
enligt dessa
nationella
Eftersom
konventionen
endast
internatiorätt.
gäller
staters
nell leasing, har detta tydligen
kunnat accepteras av flertalet
stater
som deltog i Ottawa-konferensen.
Art.

1 tredje

längning.
utrustningen

Om

stycket

nämner

leasetagaren

har

endast
både

option

rätt

är det inte fråga om en option
Hur leasingavtal
med säljoption

I s. 56.
varken
av konventionstexten,
Ottawa-konferensen.

Inte heller

förarbetena

framgår

och

till

köp

skyldighet

och

för-

att köpa

utan om ett köp Volume
skall bedömas
framgår
eller

diskussionerna

hur den närmare

vid

gränsdrag-
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avtal med köpoption

mellan

ningen

som innefattar
i de fall där leasetagaren

och avtal

rätt och

har rätt
att köpa skall dras, t.ex.
till visst pris och samtidigt
att lösa utrustningen
svarar för att den
saknar betydelse då en
kan säljas till samma pris. Att prissättningen
skall
där
inte
avtalats,
och man
göra en "economic
ren köpoption

skyldighet

eller kommer
är symboliskt
att motsvara
av om lösenbeloppet
kan möjligen tala för att någon liknande ekonomisk
marknadsvärdet,
inte heller skall göras på avtal med kombination
bedömning
av köptest"

säkert

rätt och skyldighet
att svara för visst belopp. Något
och bör dock inte ges här.
leasing
sista stycke har finansiell
I första artikelns
uteslutits

hállanden

därför

hand

konsumentleasing

att

i konsumemjföri första

tillämpningsområde,

konventionens

från

mycket

sällan

är

internationell.

angående

art. 2 i 1980 års FN-konvention
motsvarar
internationella
köp
av varor.
om

Avgränsningen
avtal
Artikel

svar kan

2

avseende samma utrustVid en eller flera underleasingtransaktioner
på varje transaktion,
denna konvention
ning tillämpas
som är en
omfattas
och som i övrigt
leasing-transaktion
finansiell
av denna
den
första
leasegivaren
från
vilken
den
konvention,
person
som om
som denne definierats i föregående artikels första stycke förvärvade
och som om det avtal enligt vilket
utrustningen
var leverantören
detta
förvärvades
sätt var leveransavtalet.
utrustningen

framgår

artikeln

Av
då

"subleases"

underleasar

sådana kedjor
som uppfyller
att leasetagaren

av transaktioner
konventionens

i ett
gäller
krav

på den

inte bara är tillämplig

att konventionen

trepartsuppläggningen

grundläggande

leasing utan även
av finansiell
I
eller flera led förekommer.
konventionen
finansiell

skall ha valt utrustningen

alla transaktioner

leasing,

t.ex.

och leverantören.

kravet

Antag

att
utrustningen
leverantör,
B
köper
där
A
kedja
är
det föreligger
av
en
A och leasar ut den till C som leasar ut den till D som leasar ut den
mellan D
För att relationen
till
som är den slutliga användaren.
krävs då att det är E som har
och E skall omfattas av konventionen
I kedjan är emellertid
med A som leverantör.
ut utrustningen
och D anses ha valt ut
C
även C och D leasetagare och leasegivare.
och leverantören
utrustningen
genom att godta de val som E har

valt

gjort.

Om

hållandena
En

kedja

operationell
hindrar

övriga

krav

1 är uppfyllda
anses därför
finansiell
leasing.
vara
transaktioner
angivna kan innehålla
i art.

även

för-

B-C och C-D

som den
leasing därför

inte att andra länkar

att kraven
i kedjan

som är
Detta
1 inte är uppfyllda.

i art.
är finansiell

leasing.

I en kedja
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leasing anses hela tiden
av avtal som alla avser finansiell
leverantör,
från
vilken
i det första
leasegivaren
som
finansiell

leasing förvärvade

utrustningen.

Om exemplet

den person
avtalet om
ovan ändras

så att avtalet mellan B och C är operationell
leasing, skall således B
i förhållandena
C-D och D-E vilka
båda antas
ses som leverantör
finansiell
leasing.
vara
Artikel

3

Denna konvention
då leasegivaren och leasetagaren
är tillämplig
har sina affärsställen
i skilda stater och;
har sitt affärsställe
är
a dessa stater och den stat där leverantören
fördragsslutande
stater; eller
och leasingavtalet
b både leveransavtalet
regleras av lagen i en
fördragsslutande
stat.
En hänvisning i denna konvention
till en parts affärsställe
skall,
om denne har mer än ett affärsställe,
avse det affärsställe
som har
den närmaste
till det relevanta
anknytningen
avtalet och dess fullmed beaktande av de omständigheter
görande,
kände
som parterna
till eller räknade med vid någon tidpunkt före eller vid avtalsslutet.
Artikeln

avgränsar

konventionen

Grundförutsättningen

till

internationell

finansiell

leasing.

är därvid

att leasetagaren och leasegivaren har
sina affársställen
i olika stater. Dessutom
krävs att antingen alla tre
affärsställen
har
sina
i
konventionsstater
eller både leveransparterna
avtalet

och leasingavtalet

lig lag. En motsvarighet
internationella
Artikel

har lagen i en konventionsstat
som tillämptill dessa regler finns i FN-konventionen
om

köp art.

4

Bestämmelserna
i denna konvention
upphör inte att gälla bara
därför att utrustningen
har blivit tillbehör
till eller införlivad
med fast
egendom.
En fråga om utrustningen
blivit tillbehör
till eller införlivad
med
fast egendom, och om så skett verkan
leasegivarens och rättighetshavares
i egendomen inbördes rättigheter,
skall avgöras av lagen
i den stat där den fasta egendomen är belägen.

Enligt

art. 1 gäller

vilket

begrepp omfattar

konventionen

leasing av utrustning "equipment",
fordon, skepp,
fabriksinredningar,
och annan lös egendom i den mån den är avsedd
flygplan, containrar
för huvudsakligen
annat än enskilt ändamål hos leasetagaren. Kort
all lös egendom som leasas inom ramen för
sagt gäller konventionen

leasetagarens

maskiner,

näringsverksamhet.

...
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omfattas

i bakgrundsteckningen

Som nämndes

inte fastighetsleasing

från början avser lös
Om ett leasingavtal
av konventionen.
på ett sådant sätt att den
som senare infogas i en fastighet
upphör
egendom, innebär detta dock inte att konventionen
del
blivit
har
utrustningen
Frågan
4.
en
av fast
om
se art

egendom
blir

fast

att gälla,
egendom

är
stat där den fasta egendomen
gäller frågor om bättre rätt mellan leasegivaren
belägen. Detsamma
i den fasta egenoch den som har begränsad sakrätt, t.ex. panträtt,
skall

i den

lagen

enligt

bedömas

domen.

infogar

landet

en utländsk
om utrustningen

skall

frågan

ledes

bedömas

enligt

2 kap.

enligt

2 kap.

mellan
skall

hetshavare

säkerligen

enligt

avgöras

inte göras,
till

svenska

i

egendom,
sâ-

fastigheten
skillnad

mellan

byggnadstillbehör

3 §§ och

byggnaden
Även före-

eftersom

fastigheten.
eller

och panthavare

leasegivaren

i fast
till

Någon

JB.

är tillbehör

2 § i sin tur

trädesfrågor

1 och

2 kap.

2 § JB skall

tillbehör

i 2 kap.

reglerna

enligt

fastighetstillbehör
enligt

en svensk
leasegivares utrustning
har blivit

här

leasetagare

och

är tillämplig

konventionen

Om

rättig-

annan

regler.

om svensk rätt
av konventionen
till leasei förhållande
skall avgöra frågan om och när leasegivaren
sin rätt
förlorar
konkurs-och
utmätningsborgenärer
allmänna
tagarens

framgår

Däremot

inte uttryckligen

kan här uppinte
konventionen
stycket, att
komma då föreskriften
blir del av fast egendom,
upphör att gälla bara därför att utrustningen
leasegivarens
rätt i utrustningen
läses ihop med art.
att
som anger
kan
uppfattas så att
Detta
borgenärer.
leasetagarens
verksam
är
mot
i leaseseparationsrätt
skall tillerkännas
leasegivare
en utländsk

grund

i utrustningen

av infogande.
i art. 4 första

Viss

tveksamhet

enligt 2 kap. 4 § JB borde
tagarens konkurs även då separationsrätten
skulle
innebära
vilket
falla pä grund av infogande,
att utländska
leasegivare fick en bättre sakrättslig ställning än svenska leasegivare.
är emellertid

Det

angivna

bör

att tolka konventionen
tolkningen
den riktiga
av art.

fast egendom,

till

t.ex.

skadestånd

och kräva

också följande

leasegivarens

art. 13. För
vid konventionens

enligt

omständigheter

vid
i art. 4 infördes
konventionsutkast,
års
inte med i 1987
Första

stycket

nuvarande

andra

omedelbart

efter

borgenärer,

infogande

på det

korrekt

4 första

att där endast allmänt
anges att alla konventionens
blir
inte upphör att gälla bara därför att utrustningen

stycket vara,
bestämmelser
talet

I stället

sättet.

tillbehör

knappast

vilket

stycket
regeln

upptagits.

om
markerade

i fast egendom

att säga upp avtalar
denna tolkning

rätt

tillkomst.

Ottawa-konferensen

och fanns

där endast lagvalsregeln
sistnämnda

leasegivarens

skydd

regel
mot

i det

var placerad
leasetagarens

skydd vid
att frågan om leasegivarens
tillämpning
skulle bedömas med exklusiv
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regler se Volume
I s. 61
Första stycket i art.
av fastighetslandets
4 tillkom
på förslag av USA:s delegation.
Syftet var att uttryckligen
uttala vad som redan underförstods
i lagvalsregeln,
nämligen att även
blir
del
utrustning
fast
i
och
för
egendom
sig omfattas av
som
av
konventionen.

utformad
sålunda, att konvar först positivt
även om utrustningen
blev
vara fortsatt tillämplig
del av fastighet. Efter bl.a. svenskt påpekande ñck regeln sin slutliga
negativa
vilken
utfomining,
skulle
klarare
visa artikelns
"limited

Regeln

ventionen

skulle

ambition"

Volume

den positivt
inte

klart

framgick

legislation"
kräftas

"how

för

redan

övrigt

materiella

4 innebär

broad

would
be its impact on national
211.
Regelns
begränsade
betydelse
bes.
av andra stycket i art.
som ger artikelns

Volume

enda egentliga
Art.

I s. 241.
Den svenska delegationen
menade att
skrivningen
skapade osäkerhet eftersom
det

utformade

regel.

således

inte,

vid ett svenskt tillträde
till
utländska
leasegivare
skulle
behandlas
annorlunda
nen, att
leasegivare vid tillämpning
av 2 kap. 4 § JB.
Artikel

konventioän svenska

5

Tillämpningen
endast om båda
är utesluten
av denna konvention
i leveransavtalet
och båda parterna i leasingavtalet
är överens om att inte tillämpa den.
Om tillämpningen
inte har uteslutits
enligt
av denna konvention
i sitt inbördes
föregående stycke, får parterna,
förhållande,
avvika
från eller ändra verkan av vilken
som helst av dess bestämmelser
8.3, 13.3 punkt b och 13.4.
utom de som anges i artiklarna
parterna

Artikeln

anger i första
endast om leasegivaren,
om

det.

I praktiken

leasingavtalet

torde

i stället

kan de enligt

bestämmelser

kan avtalas bort
att hela konventionen
leasetagaren och leverantören
alla är överens
det betyda

måste innehålla

av konventionen.
Om parterna

punkt,

stycket

utom

har

andra

en klausul

och
att både leveransavtalet
utesluter
tillämpning
som
en

konventionen
accepterat
som utgångsstycket ändå avtala bort flertalet
av dess

följande,

som

är

tvingande

till

leasetagarens

förmån.
-

Art.

8 tredje

Art.

13 tredje

leasegivaren

stycket:
stycket

leasegivarens

ansvar för rättsligt fel.
ogiltigheten
av villkor
som ger
hans positiva
som väsentligt överstiger

punkt

ett skadestånd
kontraktsintresse.

...
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ogiltigheten
Art. 13 fjärde stycket:
av villkor
avtalsbrott
göra
givaren rätt att vid leasetagarens

parallellt

falloklausul

med uppsägning

som ger leasegällande en för-

av avtalet.

Övriga bestämmelser

kan parterna i princip disponera över. För detta
inte enighet mellan alla tre parterna,
krävs formellt
men varje avbara disponera över de regler som avser deras
talspar kan självfallet
och leasegivaren
kan inte leverantören
rättsförhållande.
Exempelvis
avtala

bort

till

förhållande

i konventionen

bestämmelser

som

gäller

leasegivarens

leasetagaren.

innebär inte heller i
regler anges som tvingande
kan disponera över resterande
att parterna utan begränsningar
rättigBestämmelser
bestämmelser
i konventionen.
som innefattar
konventionens
bestämmelser
reglerar
heter för tredje man och
som
endast

Att

vissa

övrigt

parterna inte kunna råda över. Inte heller
i art. 6 kunna sättas ur spel av parterna. Reellt
artiklarna
12, 13 och kanske även 14 innetorde

tillämpningsområde
bör tolkningsreglerna

sett torde därmed
regler
hålla dispositiva
Artikel

i traditionell

mening.

6

skall hänsyn tas till dess
Vid tolkningen
av denna konvention
till konventionens
i ingressen,
föremål
och syfte som de framställs
internationella
karaktär
samt till behovet av att främja
en enhetlig
sed
i intergod
konventionen
och
iakttagande
tillämpning
av
av
handel.
nationell
2. Frågor som regleras i denna konvention,
men som inte uttryckligen har lösts i den, skall lösas i enlighet med de allmänna principer
saknas,
är grundad på eller, om sådana principer
som konventionen
privaträttsliga
enligt internationellt
enligt den lag som är tillämplig

regler.

Avslutningsvis
jâzllnad.

Vid

syfte enligt

och utför tolkning
ges i kapitel I vissa principer
ändamål och
skall hänsyn tas till konventionens
tolkning
synpunkter och
ingressen samt till de olika internationella

skall ske i enlighet med de
Utfyllnad
som gör sig gällande.
eller i enlighet med
grundas
allmänna principer
som konventionen
regler.
privaträttsliga
lag enligt internationellt
tillämplig

hänsyn

att
av parternas möjligheter
disponera över sitt rättsförhållande
genom att försöka hindra dels en
dels att parterna i
tolkning,
synpunkt syftesvidrig
från konventionens
Dessa

regler

innefattar

begränsningar

frågor som inte uttryckligen
som

förtar

eller

ändrar

regleras i konventionen

innebörden

av konventionens

uppställer

villkor

bestämmelser
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också det syfte

Art. 6
som dessa är tänkta att realisera.
på så sätt art. 5.
Särskilt regeln om utfyllnad
av avtalet skall läsas mot bakgrund av
är begränsad till en handfull
grundläggande
att konventionen
frågor

kompletterar

och inte utgör

reglering av alla civilrättsliga
aspekter
en systematisk
trepartsleasing.
I Unidroit-sekretariatets
kommentar
till
konventionsutkastet
förklaras
detta
förhållande
på följande
sätt

på finansiell

I s. 44

Volume

"Another
fundamental
feature of the draft Convention
proclaimed
in the preamble has already been alluded to, namely the realisation
by the authors of the draft Convention
that its chances of success
could only be enhanced by its concentration
on a limited number of
basic points capable of bringing
out the atypical
nature of the
financial
leasing transaction
rather than by its attempting
to achieve
uniñcation
of
all
of
systematic
the
legal
This idea
subject.
aspects
a
intended to be conveyed in the ñfth clause of the preamble by
the employment
of the word certain
before the words uniform
rules.
The corollary
of this idea
that whole areas of the law
relating to financial
leasing will be left outside the draft Convention. The authors of the draft Convention
were therefor at the same
time aware of the need to ensure that its avowedly
limited
scope
did not jeopardise
its basic underlying
namely to ensure
purpose,
that the atypical leasing transaction
which
adresses
henceforth
treated separately from those neighbouring
legal concepts to which
has hitherto tended to be assirnilated.
This concern
echoed in
the provisions
of Article
62."

9. 3
Artikel

Kapitel

-

Parternas

rättigheter

och

skyldigheter

7

a Leasegivarens rättigheter i utrustningen gäller mot leasetagarens
konkursförvaltare
inklusive
och borgenärer,
borgenärer
som erhållit
kvarstad eller utmätning.
"konkursförvaltare"
b Vid tillämpningen
av detta stycke innefattar
administrator
eller annan person som förordnats
att
en likvidator,
administrera
leasetagarens egendom för borgenärernas
gemensamma
räkning.
2. Om den tillämpliga
lagen stadgar att leasegivarens
i
rättigheter
utrustningen
gäller mot en person som avses i föregående stycke
endast om föreskrifter
kungörelse har iakttagits,
gäller
om offentlig
dessa rättigheter
har
mot denna person endast om sådana föreskrifter
iakttagits.
Vid tillämpningen
lagen
av föregående stycke är den tillämpliga
lagen i den stat som, vid den tidpunkt
då en person som avses i

...
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första stycket erhållit rätt att göra gällande de föreskrifter
som avses
i föregående stycke, är
skepp, den stat där skeppet är registrerat
registrerat
a beträffande
i ägarens namn vid tillämpningen
av denna punkt anses en skeppslegotagare inte som ägare;
i enlighet med den i
luftfartyg
b beträffande
som är registrerat
rörande inter1944 antagna konventionen
Chicago den 7 december
den stat där luftfartyget
är sålunda registrerat;
nationell
civil luftfart,
c beträffande annan utrustning som normalt flyttas från en stat till
den stat där leasetagaren har sitt
flygmotorer,
en annan, inklusive
affärsställe;
huvudsakliga
finns.
den stat där utrustningen
beträffande
all annan utrustning,
d
i något annat för4. Andra stycket påverkar inte bestämmelserna
erkänns.
i utrustningen
drag som kräver att leasegivarens rättigheter
för en borgenär som
5. Denna artikel påverkar inte förrnånsrätten
har:
i utrusteller legal panträtt eller en säkerhetsrätt
kvarstad
eller
på
sätt
än
uppkommit
utningen som
annat
genom
eller
mätning,
eller disposition
b en rätt till beslag, kvarhållande
som särskilt
enligt den lag som är tillämplig
medgetts för skepp eller luftfartyg
regler.
privaträttsliga
enligt internationellt

a konventionell

I artikelns

första

utrustningen
och

övriga

stycke fastslås

huvudregeln,

rätt i
att leasegivarens
konkursbo

leasetagarens

utan särskild åtgärd gäller mot
likvidator,
innefattande
borgenärer,

funktionär

annan
fordringsägarnas

utsetts

som

att administrera
Den
intresse.

administrator

eller

leasetagarens

bo

skyddade

i

rätt

som
gemensamma
konventiobetecknar
har mot leasetagarens borgenärer
har i flertalet
nen inte äganderätt även om detta är vad leasegivaren
länder. Skälet till detta är främst att man i texten velat få med borge-

leasegivaren

i
även för leasegivare som i sin tur leasat egendomen
A
köpt
2
underleasingmodeller
utde
någon av
om
rymmer:
som art.
rustningen av L och leasat ut den till B som leasat ut den till C, som
enligt art. 7.
är Bzs rätt skyddad mot Czs konkursbo
går i konkurs,
och
skydd gäller alltså mot leasetagarens konkursLeasegivarens

närsskyddet

andra

insolvensborgenärer,

mot

leasetagarens

och mot
tagarens utmätningsborgenårer
kvarstad.
med
belagd
fått
utrustningen
som

leasegivaren
s.k.

däremot

legal panträtt

sina

i utrustningen,

mot leaseborgenärer

Enligt femte stycket måste

inklusive
pant- och retentionsrätt
liksom särskild rätt i utrustningen

i fråga om skepp
eller liknande
av beslag, kvarhållande
flygplan,
t.ex. rätt att hålla kvar ett flygplan
som inte betalat
genomgående
Dessa regler överensstämmer
landningsavgifter.

på grund
eller

respektera

likvidator,

de leasetagarens

med svensk

rätt.
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...

infogas i fast
art. 7 faller då utrustningen
lag så föreskriver,
egendom om fastighetslandets
se art. 4 andra
lag skall också avgöra frågan om företrädet
stycket. Fastighetslandets
och fastighetspanthavares
rätt. Redan på grund
mellan leasegivarens

Leasegivarens

som genom inen fastighetspanthavare,
inte anses som en sådan
fått panträtt också i utrustningen,
femte
Uppenbarligen
stycket.
i
7
art.
avser sistsom avses
föreskrift
endast pant- och annan säkerhetsrätt
som vid upplös
egendom.
avsåg

kan

härav

fogande
panträtt
nämnda
komsten

rätt enligt

för

panträtten

lagen kräver

den tillämpliga

Om

registrering

eller

annat

publice-

för leasegivaren,
gäller
för att godta borgenärsskydd
också enligt konventionen,
art. 7 andra stycket. Detta

ringsförfarande
detta emellertid

då t.ex. fransk eller amerikansk
rätt skall
lag anges utVilken
lag som skall anses som tillämplig
tillämpas.
med alli överensstämmelse
i tredje stycket, i huvudsak
tryckligen
finns
i punkt
Huvudregeln
internationellt
sakrättsliga
regler.
männa

blir

för

vissa

avtal

fallet

lag är lagen

d: tillämplig

i den stat där utrustningen

finns

lex

rei

sitae.
i internationella
att en leasegivare
det
finns
registreringskrav
som kan
om
där
lätt
tänka
sig
exempel
emellertid
kan
honom.
Man
bli aktuella för
skulle
vilket
lands lag som
det kan vara svårt att bestämma
vara
avgörande, särskilt för egendom som ofta flyttas från land till land
Dessa

innebär

bestämmelser

måste undersöka

förhållanden

I tredje stycket har därför getts ett
som t.ex. fartyg och flygplan.
för olika slags egendom, se punkterlag
tillämplig
antal särregler om
av det aktuella slaget
na a-c. Det avgörande är vid c hur utrustning
i det enskilda fallet
brukar användas, inte i vilken mån utrustningen
mellan

har flyttats

utrustningar.
ningen,

olika

Vissa

särskilt

Observeras

leasetagarens

länder.

svårigheter

Som exempel

har nämnts

kan nog uppkomma

vid

mellan c och d.
kan att art. 7 reglerar endast leasegivarens
inte även hans skydd mot
borgenärer,

oljeborrgränsdrag-

skydd mot
godtroende

Orsaken till detta lär vara att olika staters
av utrustningen.
alltför
mycket och att
skiljer sig
på den senare konflikten

förvärvare
syn
konflikten

aktualiseras

väldigt

sällan.

konventionens
tillämptill art. 1 ovan diskuterades
I kommentaren
lighet på den leasingtransaktion
som börjar med att den blivande
och före full betalköper utrustningen
leasetagaren
av leverantören
Av diskusblivande
leasegivaren.
den
på
överlåter
köpeavtalet
ning
vid Ottawa-konferensen
stater
sionerna
syntes framgå att flertalet
Av intresse vid
omfattas av konventionen.
ansåg att denna transaktion
blir då om leasegivaren i en sådan transaktionen
ett svenskt tillträde
konpå sätt som motsvarar
enligt svensk rätt kan få separationsrätt
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ventionens
Vad kräver med andra 0rd svensk
art.
leasegivaren såsom köpare av leasetagarens köparerätt

SOU 1994:120

sakrätt för att
skall fâ skydd

borgenärer
mot säljarens/leasetagarens
Av rättsfallen
NJA 1936 s. 44 och 1967 s. 337 framgår att överlåtelsen
i detta fall sakrättsligt
skall anses avse utrustningen
som
sådan, inte en rättighet.
Finns utrustningen
vid överlåtelsen
hos
innebär det att köparen får skydd mot säljarens
säljaren/leasetagaren
eller lösöreköpsregistrering
borgenärer
när utrustgenom tradition
ningen är allmänt lösöre såsom en maskin, ett fordon, en container,
skepp och genom registrering
enligt 2
en båt eller ett oregistrerat
kap. 9 § sjölagen när utrustningen
är registrerad
skeppsegendom.
Finns utrustningen vid överlåtelsen
hos leverantören,
kan en formlös
denuntiation
till denne ersätta kravet på tradition
eller registrering.
Denuntiationen
har dock verkan endast om leverantören
inte har
tillåtelse att länma ut utrustningen
till säljaren/leasetagaren
för dennes
eget bruk, se NJA 1949 s. 164 och avsnitt 4.6.1 ovan. Detta krav
fall. För att med säkertorde sällan kunna uppfyllas i här diskuterade
het kunna påräkna separationsrätt
måste köparen/leasegivaren
därför
eller 2 kap. 9 § sjölagen.
registrera förvärvet
enligt lösöreköplagen
Om tillämplig
lag är svensk rätt skulle således, för den diskuterade
transaktionens
del, krävas registrering
i enlighet med art. 7 andra
eller 2 kap. 9 §
stycket i de fall svensk rätt kräver att lösöreköplagen
måste iakttas för uppnående av sakrättsligt
skydd. Som
sjölagen
framhållits
i avsnitt
4.6.1 kan frågetecken
kanske sättas för luftinklufartyg, eftersom det anses tveksamt om förvärv av luftfartyg
till luftfartyg
sive köparerätt
kan registreras
enligt lösöreköplagen.
har främst
De skäl som anförts
mot denna registreringsmöjlighet
varit att 10 kap. 7 § HB:s förbud mot handpantsättning
av luftfartyg
hindrar
detta. Argumentet
att alla lösöreköp är eller
synes förutsätta
säkerhetsöverlåtelser
och
handpantsättningsförbudet
är
att
anses vara
Eftersom
analogt tillämpligt
på säkerhetsöverlåtelse.
lösöreköplagen
kan tillämpas
kan resonemanget
även på omsättningsöverlåtelser,
starkt sättas i fråga beträffande
sådan överlåtelse.
Vad gäller säkerhetsöverlåtelse
kan noteras att handpantsättningsförbudet
i 10 kap. 7
§ HB gäller även för skepp men att detta inte hindrar
att säkerhetsfår
överlåtelse
skrivs
in
och
sakrättsligt
skydd
skepp
av
genom registrering
enligt sjölagens regler om förvärv
skepp
se prop.
av
1973:42
i
Som framhållits
jfr SOU 1976:70 s. 119
s. 233
avsnitt 4.6.1 ovan är det mot denna bakgrund numera svårt att finna
några bärande skäl mot en motsvarande
användning
av lösöreköplagen på luftfartyg.
Artikel

8

i denna konvention
eller angetts i
a Om inget annat föreskrivits
till leaseinte i förhållande
leasegivaren
leasingavtalet,
ansvarar
utom i den utsträckning
tagaren för utrustningen
som leasetagaren
har lidit förlust
leasegivarens
sig
på grund av att han förlitat
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och på leasegivarens ingripande vid valet
sakkunskap och bedömning
leverantören
eller
vid
speciñkationen
av utrustningen.
av
i
sin
inte,
egenskap
b Leasegivaren
mot
ansvarar
av leasegivare,
eller
egendom
eller skador
tredje man för dödsfall
som
person
orsakat.
utrustningen
inte leasegivarens
c Föreskrifterna
ovan i detta stycke reglerar
ansvar i någon annan egenskap än som leasegivare, till exempel som
agare.
Leasegivaren
garanterar att leasetagarens besittning inte kommer
någon
störas
att
som har bättre rätt, eller som gör anspråk på
av
bättre rätt med stöd av domstols bemyndigande,
om sådan rätt eller
eller
underlåtenhet
handling
anspråk inte beror
av leasetagaren.
en
Parterna får inte avvika från eller ändra verkan av föreskrifterna
i föregående stycke om den bättre rätten eller anspråket på sådan rätt
beror på en uppsåtlig eller grovt vårdslös handling eller underlåtenhet
av leasegivaren.
inte en
i andra och tredje styckena påverkar
4. Föreskrifterna
leasegivaren
obligatorisk
längre gående besittningsgaranti
är
av
som
enligt internationellt
privaträttsliga
enligt den lag som är tillämplig
regler.

Enligt

första

stycket

i förhållande

ningen

inte

till

Detta

a ansvarar
leasetagaren.

leasegivaren
dock

gäller

för
inte

utrusti den

på grund av att
av förlust
som leasetagaren drabbats
och utrustning
och
blandat
sig i valet av leverantör
och
sakkunskap
därvid
förlitat
sig på leasegivarens

utsträckning
leasegivaren
leasetagaren

bedömning

punkt

art. 1 andra
för leasetagarens

jfr

leasegivaren

stycket
förlust

punkt

a.

I sådant

fall

svarar
mån. Bestämmel-

i motsvarande

Av art. 12 framgår
nämsen är i första hand en skadeståndsregel.
för fel och dröjsmål
i så måtto, att
"svarar"
ligen att leasegivaren
har rätt att avvisa utrustningen,
vid sådant avtalsbrott
leasetagaren
innehålla

ning.

art.

Detta

innebär
rätt

12 femte
beror

då avtalsbrottet

gällande

och uppsäga

hyresbetalningen

Enligt

stycket

leasingavtalet

är andra

leasegivarens

handling

att leasetagaren enligt art.
till skadestånd,
avhjälpande

mot leasegivaren.
sad möjlighet
att kräva

krav

påföljder
eller

12 normalt

i viss utsträckuteslutna

utom
underlåtenhet.
inte

kan göra

av fel och andra positiva
Och art. 8 ger alltså leasetagaren en begränersättning för förlust som har orsakssamband

inblandning,
men innebär i övrigt att leasegivaren
från ansvar på motsvarande
sätt som i art. 12 femte stycket.
inte heller, i sin
Enligt punkt b i första stycket svarar leasegivaren
egenskap av leasegivare, mot tredje man för dödsfall eller skador på
med leasegivarens
friskrivs

orsakat. I punkt c markeras
person eller egendom som utrustningen
att detta inte säger någonting om det ansvar som leasegivaren kan ha
i egenskap av ägare. Leasegivaren
exempelvis
i andra egenskaper,

...
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sätt ådra sig produktansvar

kan också på vanligt
med

6 § produktansvarslagen

jfr

importör

om produktansvar.
att enbart
att klargöra
inte
ett leasingobjekt

EG-direktiv

ledes endast
tillhandahåller

i egenskap av
överensstämmer
som
Avsikten
med punkt b är sådet förhållandet
att leasegivaren
t.ex.

1992:18

medför
något särskilt
ansvar.
hand vara skriven för common
law-området
och
innehåll
svår
reellt
i
de
nordiska
och
torde
att ge något
vara
Trots att regeln inte formellt
rättsordningarna.
kontinentaleuropeiska
lär i första

Regeln

är skriven

så, förefaller

dess praktiska

I andra
innehav

stycket

till

för svensk del endast
inbördes

ansvarighet

ansvar för att leasetagarens
inte kommer att brytas eller

leasegivaren

åläggs

besittning

eller

innebörd

och leasetagarens

att reglera leasegivarens
vid tredjemansskador.

bli

utrustningen

Fråga är med andra
av anspråk på bättre rätt till egendomen.
för
fel.
ord om leasegivarens ansvar
rättsliga
Undantag från ansvaret
gäller för sådana störningar
som beror på leasetagaren själv, t.ex. då
vållat
med en leasad bil och bilen tas i
olycka
leasetagaren
en
störas

anspråk
olyckan.

för

att täcka
till

med

ersättningsskyldighet

anledning

för

t.ex. att han inte
svarar däremot
leverantören
och denne därför återkräver

Leasegivaren

köpeskillingen
ningen.

hans

Leasegivaren

för

även

utomståendes

av
betalat

utrusti
rubbningar

svarar
i en
t.ex. att ett leasat skepp blir konfiskerat
samband
med
oväntad
främmande
hamn i
statskupp.
en
Av tredje stycket framgår att reglerna till största delen är disposi-

besittning,

leasetagarens

tiva.

Såvitt

gäller

kan

tagaren
beror på leasegivaren
inte friskriva
genom

grov

leasingavtalet

eller leasesom varken leasegivaren
detta utan undantag.
När störningen
kan
leasegivaren
är reglerna delvis tvingande:

störningar

lastas

för

sig från ansvar för sådant som han gör uppsåtligen eller
vårdslöshet.
Om leasegivaren
t.ex. med vetskap om
överlåter
för leasetagarens
utrustningen
utan förbehåll

rätt och den tillämpliga
står sig mot förvärvaren
alltså

gäller

leasegivaren

inte erkänner

lagen
dvs.

"köp

för leasetagarens

bryter

att leasetagarens

legostämma",

skada på grund

härav.

rätt då

ansvarar
Om däre-

missförstånd
mot samma händelse beror på ett ursäktligt
som inte
kan leasegivaren
kan bedömas som grov vårdslöshet,
om han friskrivit sig undgå ansvar för leasetagarens skada med anledning av att
som sagt, inte frigrovt vårdslöst.
lär vara att man i vissa länder i princip
från
inte kan friskriva
För svensk del
sig
ansvar för eget vållande.
huvudprincip,
gäller, åtminstone
att ansvarssom en motsvarande
eller grovt vårdslöst
handinte är giltig vid uppsåtligt
friskrivning

leasingrätten

faller

bort.

Leasegivaren

sig om hans handlande
Bakgrunden till dessa regler

skriva

lande

se t.ex.

prop.

kan dock,

är uppsåtligt

1975/76:81

s. 144.

eller

Vid

överlåtelse

av utrust-
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fall där leasegivaren
är det svårt att tänka sig något realistiskt
i vart fall grovt vårdslöst genom underlåteninte måste anses förfarit
heten att förbehålla
leasetagarens rätt. I den svenska diskussionen
om

ningen

har man utgått från att leasegivaren i vart
då leasetagarens
rätt går om intet på
fall blir skadeståndsskyldig
och överskydd, både i borgenärssakrättsligt
grund av bristande
från "ordinär"
torde leasegivarens
friskrivning
låtelsefall.
Därtill

leasingavtals

sakrättsskydd

i sådana

vårdslöshet

fall

normalt

vara

att anse som

oskälig

enligt

36 § avtalslagen.

Betydelsen

minskas dessav att art. 8 andra stycket är dispositiv
i art. 8 fjärde stycket och art. 20. Den första bepå
lag som är tillämplig
innebär,
att om den nationella

av reglerna

utom
stämmelsen
avtalet

innehåller

regler

tvingande

gäller dessa regler

givaren,

i stället

ansvar för leaseom strängare
för konventionens.
Art. 20 inne-

sig från
inte tillåter att man friskriver
bär att en stat, vars rättssystem
förkonventionen
kan
vid tillträdet
till
följderna
av eget vållande,
klara att staten kommer att tillämpa sina egna regler i stället för art.
USA
8 tredje stycket. Vid Ottawa-konferensen
motsatte sig särskilt
vilka genomdrevs
dessa båda bestämmelser,
och Storbritannien
av
framför

allt

Frankrike.

De förstnämnda

staterna

att det inte
och art. 20 och att
mellan art. 8 fjärde
hävdade

mellan art. 8 fjärde stycket
art. 20 var onödig. Skillnaden
stycket och art. 20 kan dock visa sig om ett mål visserligen
t.ex. Frankrike,
upp i ett land med stränga ansvarsregler,
skillnad

är någon

därför

åtminstone

kommer

men parlag.
terna har avtalat om ett annat lands lag som tillämplig
Det bör observeras att art. 8 inte ger leasetagaren sakrättsligt skydd
överlåtelse
för sin rätt vid leasegivarens
utan endast
av utrustningen
ett anspråk på skadestånd
Artikel

mot leasegivaren.

9

nyttja den på
vård om utrustningen,
skall ta tillbörlig
Leasetagaren
med
sätt och hålla den i det skick som den avlämnades
utrustningen
de
ändringar
och
som
av
av rimlig förslitning
överens om.
parterna kommit
slut skall leasetagaren, om han inte utövar en
2. Vid leasingavtalets
för ytterlieller fortsätta nyttja utrustningen
rätt att köpa utrustningen
det skick
i
till
leasegivaren
återlänma
utrustningen
period,
gare en

ett skäligt
beaktande

som beskrivs

i föregående

stycke.

av
om vård och återställande
omhänderta
leasetagaren
Det åligger
utrustningen.
att 1
2 använda den på rimligt vis, 3 bevara den som den
utrustningen,
och tillåtna
förslitning
med beaktande av rimlig
vid
leveransen
var
Artikeln

innehåller

utfyllande

regler

sålunda

...
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i samma skick. Om dessa
återlämna utrustningen
samt 4
inte mycket att säga annat än att de överensstämmer
med
i finansiella
leasingavtal.
den gängse regleringen

ändringar

regler

finns

är vem som in dubio skall bära
âterställandet.
Inte heller anges vem som står faran
efter avlärrmandet
och efter återföre avlärnnandet,

inte

Vad

som
kostnaderna

för

för utrustningen

Vidare

lämnandet.

plikt,

hänger

inte lika

dispositiv,

Artikel

och

delvis samman med de i art. 9 reglerade,
men
Eftersom
helt
dessa.
9
grundläggande
är
art.
som
för vad som följer av art. 6 andra
med viss reservation

är kanske

torde

stycket,

av försäkringsom fördelning
utfallande
försäkringsersättningar.

inte frågor

regleras

försäkringskostnad

Dessa frågor

större

i artikeln

regleras

det dock

att bara vissa
i konventionen.

sakna betydelse

reglerats

problemkomplexet

delar

av det

10

gäller även mot
enligt leveransavtalet
skyldigheter
Leverantörens
leasetagaren
som om denne varit part i detta avtal och som om utdirekt till leasetagaren.
Leverantören
rustningen hade överlåtits
svaför samma
och leasetagaren
rar dock inte mot både leasegivaren
skada.
Inget i denna artikel ger leasetagaren rätt att uppsäga eller häva
leveransavtalet
utan leasegivarens samtycke.

leasing enligt konventionen
Som framhållits
ovan innebär finansiell
och kommer
överens
att det är leasetagaren
som väljer leverantör
skall vara beskaffad
med denne hur utrustningen
samt att det är
för
och inte leasegivaren
leverantören
som skall ha huvudansvaret
I art. 10 sägs följaktligen
leasetagaren.
gentemot
leveransavtalet
också gäller
enligt
skyldigheter

utrustningen
leverantörens

leasetagaren

denne

varit

ningen

direkt

till

som om
hade överlåtits

part i leveransavtalet
honom. Därmed löses

att
mot

och utrustutan behov

fullmakt
rätt för leasetagaren att
att företräda
av en avtalsgrundad
överlåten
leasegivaren eller att få leasegivarens rätt mot leverantören
med att leasetagaren inte har något avtalssig - huvudproblemet
Såväl leasegivare
med leverantören.
förhållande
som leasetagare
såvitt
leasegivarens
gäller
betraktas alltså som köpare av utrustningen

rättigheter

enligt

köpeavtalet.

I

linje

härmed

ligger

tilläggsföre-

inte svarar för samma skada mot både leaseatt leverantören
och
leasegivaren
samt, enligt andra stycket, att leasetagaren
tagaren
leveransavtalet
eller
häva
får
inte
uppsäga
utan leasegivarens
samskriften

tycke.

Leverantören

att han tvingas

skall

acceptera

inte påläggas
tvâ motparter,

utökade

förpliktelser

och leasetagaren

därför

bör inte ges
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rätt att häva leveransavtalet,
en självständig
försämra
leasegivarens säkerhet i utrustningen.

eftersom

detta

...

skulle

Bakgrunden till att regleringen
i art. 10 ansetts behövlig,
trots att
den i stora drag motsvarar
de flesta leasingavtals
egna lösningar eller
leasetagarens rätt enligt garantier han skaffar sig direkt från leveraninte ansetts tillfredsställanlösningarna
är att de avtalsmässiga
de. Således har anförts att de krav som leasetagaren driver för leasegivarens räkning eller med stöd av dennes rätt som köpare endast kan
tören,

sådan

gälla
medan

förlust

beräknad

ning
förlust

kan mycket

väl vara en annan än leasegivarens,
exempelvis då
endast i viss utsträckning
kan användas för avsett ända-

utrustningen
mål.
in

kunnat kräva ersättning
för,
som leasegivaren
och viktiga
för leasetagaren
är att få en ersättefter storleken
Leasetagarens
av hans egen förlust.

det naturliga

Enligt
full

gängse leasingvillkor

leasegivaren

lidit

leverantören

någon

skada

andrahandsvärde

gått

inte

utrustningens

kan leasegivaren

medan

leasingavgift,

särskilt
vara avsevärd,
och minskad
produktionsbortfall

samtidigt
seende

utom
ned.

med

då fortsätta
kan

fog

kräva

hävda

att
i att
skada kan

den som kan
Leasetagarens

ligga

i form

förluster
av indirekta
som
Även i kvittningshänomsättning.
En annan
svårigheter.
ansetts medföra

har avtalsmodellerna

brist

har sagts vara att leasegivaren
inte rimligen
kan överlåta
alla
sina rättigheter
enligt köpeavtalet,
särskilt inte rätten att häva efteråtergår på
som en hävning innebär att äganderätten till utrustningen
leverantören

och

skattemässiga
vilka

rättigheter

omfattar

därmed

leasegivaren

avskrivningsunderlag.
enligt

Man

köpeavtalet

I s. 68-70.
dessa problem torde

mister

sin

säkerhet

måste

därför

som överlåtelsen

till

och

sitt

precisera

leasetagaren

se Volume

Samtliga

direktkravsrätt.
transaktioner

Eftersom

lösas genom leasetagarens generella
enligt art. 1 gäller endast

konventionen

där leverantören

några betänkligheter

bör inte finnas
vet om leasingavtalet,
från leverantörshåll
att godta denna bestämmel-

se. Detta gäller särskilt
både leasegivaren
och

som leverantören
för
leasetagaren

inte kan bli

ansvarig

mot
vilket
inte
samma
hindrar att leverantören
på grund av samma avtalsbrott
kan bli ersättningsskyldig
mot både leasegivare och leasetagare, bara ersättningen
Om t.ex.
avser olika förluster.
förlorar
leasetagaren de inkomster

skada,

inte

utrustningen

som utrustningen
leasegivaren ränta, eftersom

förlorar
rat. Samtidigt
behöver betala leasingavgift

tredje

stycket.

För

förrän

båda förlusterna

avlänmande

avlämnas

ha genereleasetagaren inte

har skett

leverantören

svarar

i tid,

skulle

se art. 12
enligt

art.

10.

Avslutningsvis
givarens

samtycke

kan observeras
för

att kravet

leasetagarens

i andra

hävning

stycket

på lease-

av leveransavtalet

är

351

352

SOU 1994:120

Unidroit-konventionen

utformat.

ovillkorligt

Något

undantag

försvunnit,
upphört
att leasegivaren
med på hävning
kurs eller vägrar
kan emellertid

utrustningen,

tören.

art.
innehålla hyresbetalningen,

än hävningsrätten,

skadestånd,
Såvitt

utan sakliga

12 ha viss rätt att mot

skäl.

Leasetagaren

leasegivaren

uppsäga

leasingavtalet

Och alla andra rättigheter

förskottsbetalningar.

återkräva
avtalet

enligt

inte för t.ex. fallen
gått i konmed verksamheten,
föreskrivs

såsom rätt till

avhjälpande,

enligt

prisavdrag

avvisa
och

köpeoch

som nämnts göra gällande mot leveranbör det därför normalt sakna betydelse för

kan leasetagaren
kan bedömas

rätt att häva leveransatt han inte har en självständig
i art. 10 andra stycket synes inte heller hindra
Skrivningen
eller
enligt allmänna principer kan anses förfallet
att leveransavtalet
närrmdes.
situationer
de
kvalificerade
fall
hävt vid
som nyss
av
leasetagaren

avtalet.

Artikel

ll

grundas på
rättigheter
De leasetagarens
som enligt denna konvention
i leveransavtalet
leveransavtalet
påverkas inte av att ett villkor
som
tidigare godkänt ändras, om leasetagaren inte har samleasetagaren
tyckt till denna ändring.
är utan verkan mot
för hans rätt och
betydelse
är
som
av
enligt art. 1
vid
avtalets
ingående
skall
ha
godkänt
därför
han
som
sistnämnda
således
den
första stycket punkt a. Art. 11 kompletterar
och kan även ses som en konsekvens
bestämmelsen
av att både leaseArtikeln

innebär

leasetagaren

såvitt

att ändringar
gäller villkor

i leveransavtalet

betraktas
leasetagaren
som köpare såvitt gäller rättigBestämmelsen
gäller bara sådana leasetagaleverantören.
mot
leveransavtalet.
konventionen
grundas
som enligt
rens rättigheter

givaren

och

heterna

Artikel

12

inte avlämnas eller avlämnas för sent eller inte
Om utrustningen
stämmer överens med leveransavtalet:
a har leasetagaren den rätt att i förhållande till leasegivaren avvisa
och
eller säga upp leasingavtalet;
utrustningen
sin underlåtenhet
avhjälpa
den
att tillhar
rätt
leasegivaren
att
b
med leveransavtalet,
i överensstämmelse
handahålla utrustningen
på
köpt utrustningen
av leasegivaren
som gällt om leasetagaren
som i leveransavtalet.
samma villkor
En rättighet enligt föregående stycke kan utövas
samma sätt
leasetagaren
gällt
omständigheter
och förloras under samma
om
som
på samma villkor
köpt utrustningen
som i leveransav leasegivaren
avtalet.
har rätt att hålla inne hyrorna enligt leasingavtalet
Leasetagaren
att tillhandahålla
till dess leasegivaren har avhjälpt sin underlåtenhet
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i överensstämmelse
med leveransavtalet
eller leaseutrustningen
rätten att avvisa utrustningen.
tagaren har förlorat
4. Om leasetagaren har utnyttjat en rätt att säga upp leasingavtalet,
har han rätt att återfå alla hyror och andra belopp som betalats i
förskott,
med avdrag för ett skäligt belopp för den nytta som leasetagaren har haft av utrustningen.
5. Leasetagaren
får inte göra gällande något annat anspråk mot
avlämnande,
försenat avlämnande
leasegivaren
grund av uteblivet
eller avlärnnande
beror
felaktig
utrustning
på en handling
än
av
som
eller underlåtenhet
av leasegivaren.
6. Inget i denna artikel
påverkar
leasetagarens
rättigheter
mot
leverantören
enligt artikel 10.
Grundtanken
hålla

sig

i konventionen

är att leasetagaren

leverantören

till

vid

felaktig

eller

i första

hand

försenad

skall

leverans.

Artikeln

i
även mot leasegivaren
ger dock leasetagaren rättigheter
situation,
i första hand rätt att avvisa utrustningen
och uppsäga
med omedelbar
verkan. Den redaktionella
leasingavtalet
utfomming-

denna

en är måhända
innehåll.

inte den bästa,

men artikeln

har följande

motiv

och

t.ex. på grund av försenad leveav leasingavtalet
kan
situation för leasegivaren,
mycket
framskapa
besvärlig
rans
en
för allt om han inte i sin tur har rätt att häva leveransavtalet.
Leasekan då ha ett naturligt
intresse av att avhjälpa bristen
givaren
i
En uppsägning

och det kan behövas

prestationen,
under

vilka

ett regelverk
uppsägning får ske.

förutsättningar

I art. 12 första och andra
att det uppställs självständiga
utan

styckena

leasetagaren

löses denna

förutsättningar

en ren hänvisning
köpt utrustningen

genom

till

som anger

närmare

inte genom
för leasingförhållandet,

köprättens

fråga,

man låtsas att
på de villkor
som

regler:

av leasegivaren
FN-konventionen

t.ex.
anges i leveransavtalet,
har alltså samma
köp. Leasegivaren

om internationella
rätt att avhjälpa felet och leaseoch uppsäga leasingavtalet
utrustningen

tagaren samma rätt att avvisa
som de skulle haft om leasetagaren
villkor.
givaren på leveransavtalets
tätt samman.
förs direkt

leasingavtalet
ofta

samtidigt

givarens

roll

kommer

och

leasegivaren
leasetagaren

leasetagarens

av leaserätt mot

rätten

tillbaka

att utöva
för dennes räkning.

Om leasetagaren

hyror

Eftersom

kopplas de båda
mot leverantören
rättigheter och skyldigheter
Leasegivarens
enligt

återspeglar

leasegivaren
avtalen

hade köpt utrustningen

andra

på leverantören,

vilken

sin egen leverantörsroll

i praktiken
och lease-

har han rätt att återfå de
säger upp leasingavtalet
varvid
som han kan ha betalat i förskott,

belopp

dock får avräkna ett skäligt belopp
kan ha haft av utrustningen,
se fjärde

för

den nytta

stycket.

som
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skick

enligt

ligger

i tid och i avtalat
levereras
att utrustningen
Detta
konventionen
som nämnts på leverantören.

för

Huvudansvaret

har rätt att av leasegivaren
normalt
inte kan kräva denne på
men
skadestånd på grund av fel eller dröjsmål,
se femte stycket jfr komgäller endast om avtalsbrottet
Undantag
till art. 8 ovan.
mentaren
sida,
från leasegivarens
eller underlåtenhet
beror på någon handling
visas bl.a.
få tillbaka

av att leasetagaren
erlagda betalningar

visserligen

till leverantören
t.ex. att han inte betalat ett avtalat förskott
utrustningen.
innehåller
denne därför
rikta
i stället normalt
får leasetagaren
Krav på skadestånd
i enlighet

leverantören

med art.

10. Detta

och

mot
inte av att leasingtorde leasetagaren

ändras

art. 12 sjätte stycket. Däremot
inte längre för egen räkning kunna
efter uppsägning av leasingavtalet
i vart fall så länge leasegivaren
kräva avlämnande
av utrustningen,
kräver fullgörelse
inte sagt upp leveransavtalet
utan av leverantören
avtalet

sägs upp,

är borta ur bilden
Men inte heller då leasegivaren
för egen räkning.
leveransavtalet
med leasetagaren
fullgöra
tvingas att
kan leverantören
som enda köpare. Noteras kan att det i art. 10 står att skyldigheterna
även gäller mot leasetagaren som om denne var
enligt leveransavtalet
part i avtalet. Trots regeln i art. 10 är leasegivaren således fortfaranför
de att betrakta som den egentliga köparen, och en förutsättning
skall vara förpliktad
mot leasetagaren synes vara att
att leverantören
leasegivaren står kvar som köpare jämte leasetagaren.

hyresbetalrätt att innehålla
någon
leasetagaren
är rättat
ningen tills
annan
av
har förlorat
rätten att avvisa
utebliven
reklamation
t.ex.
anledning
till att
Leder avtalsbrottet
utrustningen,
se art. 12 tredje stycket.
leasingavtalet
sägs upp behöver leasetagaren aldrig börja betala.
Vid

fel och dröjsmål

har leasetagaren
eller

avtalsbrottet

övervägde
att man under arbetet med konventionen
avskärande
till
för leasetagaren
regler om skyldighet
att,
av avvisDetta hade
leveransgodkännande.
lämna leasegivaren
ningsrätten,
Det bör nämnas

med

överensstämt
behövt

betala

Lösningen

gällande

leverantören

avtalspraxis
först

med leveransgodkärmande

godkännande

vara oacceptabel,
enligt art.
mot leverantören
då dolda
adekvat gottgörelse

befanns

därför att leasetagarens remedier
10 inte ensamma skulle ge leasetagaren
godkänts
fel upptäcks efter att leveransen

främst

i det att leasegivaren
erhållits.

också

sedan dylikt

dock

bl.a.

10 inte får häva leveransavtalet.

tagaren enligt art.
ovilja att beröva leasetagaren

därför
Därtill

att leaseförelåg en

likställa

den rätt att avvisa utrustningen
som han
skulle haft om han köpt denna. Bättre ansågs då vara att här
varvid
leasetagaren
med en vanlig
köpare,
leasetagaren

sålunda

förlorar

normalt

avvisningsrätten

under

samma

förutsättningar

som
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han gjort

om han mottagit utrustningen
i art. 12 andra stycket.
skall uppmärksammas
Avslutningsvis

som en köpare,

jfr

...

förtyd-

ligandet

de effekter
i
som reglerna
obestånd eller försvinnande.
Antag att
art. 12 får vid leverantörens
utrustningen
på avtalad tid och i till synes fullgott skick levereras till
varefter

leasetagaren,

dolt
ett allvarligt
leveransavtalet.
Leasetagaren

uppdagas
enligt

leverantören

mot

leasegivaren

dock

hyresbetalningen.
varför

med

krav

Dock

visar

leasetagaren

eventuella

Efter

en tid
svarar för

som leverantören
vänder sig med stöd av art. 10
och stoppar
på avhjälpande
samtidigt

eller

stycket

gett honom
leasegivaren

leverantören.

fel

det sig att leverantören
gått i konkurs,
begär att leasegivaren avhjälper felet. Om
kan detta, får leasetagaren enligt art. 12

i stället

inte vill

leasegivaren
första

betalar

säga upp leasingavtalet
i motsvarande
hävningsrätt

skulle
om leveransavtalet
läge. Efter uppsägningen

medskall

äterlämna
enligt art. 12 fjärde stycket
leasetagarens
förskottsbetalningar
efter avdrag för leasetagarens nytta

Leasegivaren kan sedan
mot att leasetagaren återlämnar utrustningen.
i sin tur häva leveransavtalet,
kräva leverantören
på återbetalning
av
och på skadestånd,
i
leverantörens
konkurs
blir
köpeskillingen
men
dessa krav som regel värdelösa eftersom
I detta läge återstår
konkursfordringar.
sina

täcka

krav

ur

enligt

leasegivaren

den

felaktiga

att försöka
Observeras
bör att

leasegivaren

utrustningen.

konventionen

för sin förlust.

ersättning

de endast är bevakningsgilla
för

inte har rätt att kräva leasetagaren
skall noteras att leasetagaren
Samtidigt

inte har någon rätt till

grund
utan
kurs

ersättning av leasegivaren för sina förluster
på
och
avtalsbrottet
femte
12
uppsägningen,
stycket,
av
se art.
dessa får han liksom leasegivaren
bevaka i leverantörens
kon-

med stöd av art. 10. Noteras kan också, att leasetagaren enligt
fel avhjälpta av leasegivaren utan att
inte har rätt att
detta är en rätt för leasegivaren
till förekommande
av leasetagarens

konventionen

avvisnings-,
heller

innehållande-

rätt till

kan inbringa

och uppsägningsrätt.

någon del av de intäkter
efter hävningen.

Sammantaget

Leasetagaren

som den felaktiga

har inte

utrustningen

kan sägas att såväl leasegivaren som leasetagaren står
obestånd. Hur risken fördelas mellan dem

viss risk för leverantörens
beror

dagas,

i hög grad på i vilket
i vilken

utsträckning

skede i transaktionen
leveransavtalet

avtalsbrottet
att dolda
leverantören.

medger

uppfel får

och om leasegivaren hunnit betala
i art. 12 avviker från svenska Standardavtal
för finansiell leasing, se avsnitt 2.2.6 ovan. I dessa brukar leasegivaren
friskriva
sig inte bara från objektsrisker
utan även insolvensrisker.

göras

gällande

Regleringen

Leasetagarens

möjligheter

på avtalsbrott

är normalt

att mot
avskurna

leasegivaren

självständigt

sedan leasetagaren

lämnat

reagera
skrift-

355

356

Unidroit-konventionen

ligt

SOU 1994:120

leveransgodkännande

och

leasegivaren

betalat

leverantören.

i den
att göra påföljder
rätt mot leverantören,
utsträckning
som leasegivaren har motsvarande
aldrig
innefattas att leasetagaren
eller underförstått
varvid uttryckligt
än vad leasegivaren faktiskt kan få
kan få bättre rätt mot leasegivaren

medges

Leasetagaren

dock

gällande

rätt

omfattar
i princip alla påföljder
Regleringen
som
ut av leverantören.
skadeståndskrav.
leasetagaren kan tänkas göra gällande, inklusive
och att inget
Noteras bör att konventionens
art. 12 är dispositiv
friskriver
att leasegivaren
modell
törens obestånd enligt den
som
svensk avtalspraxis.
således hindrar

Artikel

sig från risken
för

närvarande

av leverani
tillämpas

13

kräva in förfallna
får leasegivaren
avtalsbrott
Vid leasetagarens
obetalda hyror, jämte ränta och skadestånd.
i
får leasegivaren
avtalsbrott
är väsentligt
2. Om leasetagarens
intill
i förtid
enlighet med femte stycket dessutom kräva betalning
medger det, eller får
hyror,
värdet av framtida
om leasingavtalet
sådan
efter
uppsägning:
och
leasingavtalet
leasegivaren
säga upp
och
till
utrustningen;
besittningen
återkräva
a
i den position
b kräva ett skadestånd som försätter leasegivaren
enligt dess villkor.
leasingavtalet
han haft om leasetagaren fullgjort
enligt andra
hur skadeståndet
kan föreskriva
a Leasingavtalet

stycket punkt b skall beräknas.
är giltig mellan parterna om den inte leder
b En sådan föreskrift
det som medges enligt
överstiger
väsentligt
till ett skadestånd som
från eller ändra
får inte avvika
punkt b. Parterna
andra stycket
i denna punkt.
verkan av föreskrifterna
får han inte göra
har sagt upp leasingavtalet,
4. Om leasegivaren
i detta avtal om förtidsbetalning
gällande ett förbehåll
av framtida
fär beaktas vid beräkning
hyror,
av
men värdet av sådana hyror
skadestånd enligt andra stycket punkt b och tredje stycket. Parterna
i detta
från eller ändra verkan
får inte avvika
av föreskrifterna
stycke.
Leasegivaren får inte utöva sin rätt att kräva betalning i förtid
enligt andra stycket om han
eller sin rätt att säga upp leasingavtalet
har gett leasetagaren en rimlig möjlighet
inte genom en underrättelse
i den utsträckning
att avhjälpa avtalsbrottet
som detta kan avhjälpas.
för skador som han inte
ersättning
till
inte
har
rätt
Leasegivaren
6.
alla rimliga åtgärder för att begränsa.
vidtagit
Artikeln

behandlar

leasegivarens

befogenheter

vid

leasetagarens

av dels rätt att kräva in förfallna
obetalda hyror, jämte ränta och skadestånd, dels rätt att vid väsentligt
hyror med
avtalsbrott
antingen kräva förtidsbetalning
av framtida
avtalsbrott.

Befogenheterna

utgörs
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stöd

av förbehåll
kräva skadestånd

eller

uppsäga

intill

det positiva

avtalet,

återkräva

tvingande

så sätt att rätt till förtidsbetalning
ning inte får göras gällande samtidigt, däremot

givetvis

hyror

Vidare

ning.

den

inte

om
positiva

tas med vid beräkning
är en skadeståndsklausul
leder

till

kontraktsintresset.

utrustningen

kontraktsintresset.

...

och

Reglerna

och rätt till

är

uppsäg-

får värdet

av framtida
efter uppsägav skadeståndet
giltig mot leasetagaren endast

en ersättning
som väsentligt
Avslutningsvis
ger artikeln

överstiger

det

två dispositiva

bestämmelser

eller
att varken rätt till förtidsbetalning
som innebär,
får göras gällande om leasetagaren inte genom underuppsägning
rättelse först getts en rimlig
chans att vidta rättelse samt att lease-

givarens

rätt till

ersättning

avser endast skador som han vidtagit alla
att begränsa.
Artikeln
kan vara, men i
anger inte vilka leasetagarens avtalsbrott
första hand blir det fråga om dröjsmål
med hyresbetalningen,
van-

rimliga

vård

åtgärder

eller

otillåtet

förfogande över utrustningen.
Det sägs inte heller
avtalsbrott
skall anses väsentligt.
när ett
Noteras kan att
väsentlighetskravet
även gäller för rätten till förtidsbetalning.
När avtalsbrottet
inte är väsentligt får leasegivaren nöja sig med att
kräva in obetald hyra jämte ränta samt skadestånd. Vid en betalningsi artikeln

försummelse
dock

på grund av obestånd torde det
som inte är definitiv
kunna bli aktuellt med skadestånd,
däremot vid vanvård

sällan

eller

I sådana fall
annat avtalsbrott
som är relaterat till utrustningen.
förefaller
dock
i
skadeständsdelen
böra
beakta
man
om full hyra
fortfarande
betalas, eftersom
leasegivaren
kan
bli överkomannars
penserad
bakom artikelns
ett sätt som strider mot grundtankarna

regler

jfr

hänvisar

och utfyllnadsreglerna

tolknings-

här föreligga

eftersom

den tvingande

regeln

i art. 6. Viss tvekan kan
i tredje stycket punkt b

till

andra men inte till första stycket.
får som nämnts inte göra gällande
Leasegivaren

ning och förtidsbetalning
leasegivaren

utrustningens
avtalet

och

orättmätigt
restvärde,
kräva

skadestånd

till

uppsäg-

för detta är att hindra att
sig såväl alla avtalade hyror som

tillgodogör
i stället

rätten

Motivet

samtidigt.
för
med

att antingen
nuvärdet
av

säga upp leasingåterstående
hyror

minus
eller kräva endast förtida
fullgörelse
en täckningsintäkt
av
Förbudet
hyresbetalningen.
uppsägningsrätt
och föratt kombinera
falloklausul
hindrar dock inte varje kombination
av dessa påföljder.
Således kan leasegivaren
börja med att åberopa en förfalloklausul,
varvid

leasetagaren

ofta inte kommer

att kunna betala hela den återi sin tur blir det väsentliga avtalsbrott
som ger leasegivaren rätt att säga upp hela avtalet. Efter en sådan
torde de återstående
uppsägning
diskonterade
hyresbeloppen,
till
stående

hyressumman,

vilket
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En individuell

intresset.

restvärde.

faktiska

lägre

väsentligt

skall

gäller

givaren

avtalets

enligt

att kvarstå

väljer

kontrakts-

där hänsyn

göras,

i

standardiserade

värde

för

inte tillämpas.

ersättningsbestämmelse

ersättningsklausulen.

skydd

Leasetagarens

ofta

än avtalets

belopp

intresse,

därvid

beräknade
respektive
tas till utrustningens
leder till ett
beräkningen
den individuella

Om

I alla andra fall

skall

beräkning

skall

fall

förekommande

för det positiva

ersättning

rätt till

har alltid

Leasegivaren

positivt

netto som ett led i en skadebe-

utkrävas

efter uppsägning.

räkning

vid

art.

då lease13 kan vara bristfälligt
i
och kräva fullgörelse

leasingavtalet

Leasegivaren
att säga upp avtalet och kräva skadestånd.
torde nämligen inte vara förpliktad
att, inom ramen för skyldigheten
då detta medför
uppsägningsalternativet
skada,
välja
sin
begränsa
att
i 1987 års
Enligt skrivningen
mindre skada än ett krav på fullgörelse.
för

stället

om han inte
sagt upp leasingavtalet,
men detta ändrades utan närmare analys vid
Motsvarande
brist torde dock finnas i svensk
Ottawa-konferensen.
kunde

konventionsutkast

och

nordisk

leasegivaren

inte få skadestånd

se 51, 52, 57, 68 och 70 §§ köplagen,

köprätt

jfr

Även i övrigt
Hâstad, Den nya köprätten s. 214 med hänvisningar.
reglerna i art. 13 i stort med vad som i Sverige kan
överensstämmer
jfr
och 36 § avtalslagen
bli resultatet enligt allmänna kontraktsregler
avsnitt

4.4.7

Artikel

14

ovan.

eller
över sina
får överlåta
annat sätt förfoga
Leasegivaren
sådan
En
överleasingavtalet.
eller
enligt
i
utrustningen
rättigheter
från någon av hans skyldigheter
inte leasegivaren
låtelse befriar
karakoch får inte ändra vare sig leasingavtalets
enligt leasingavtalet
tär eller dess rättsliga behandling enligt denna konvention.
eller
får överlåta
rätten att nyttja utrustningen
Leasetagaren
med
endast
enligt leasingavtalet
någon annan av sina rättigheter
förbehåll
för
med
rätt.
tredje
och
leasegivarens samtycke
mans

gäller

Därvid

förfoga
medan

och leasingavtalet.
rätten att överlåta utrustningen
och på annat sätt
får fritt överlåta
att leasegivaren
enligt leasingavtalet,
och sina rättigheter
utrustningen

behandlar

Artikeln

över

får

leasetagaren

samtycke.

Leasegivarens

friar

honom

får

inte heller

konventionen.

dock

inte

ändra

överlåta

sin

rätt

endast

med

leasegivarens

av utrustning eller rättigheter
enligt leasingavtalet
skyldigheterna

överlåtelse
från

leasingavtalets

karaktär

eller

behandling

beoch

enligt
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Att leasegivaren
eftersom

hans

tagaren utan
leasetagarens

har full

rätt att överlåta sina rättigheter
hand är att uppbära hyran,
kan betala till vem som helst.

i första

rätt

problem

viktigaste

i sina

skyldigheter.

kan därför

för den.

förbehållas

låtelsen

mening

överlåtelse

inte får medföra

konventionens

enligt

vid

se särskilt

sina

överlåtelse

gäldenärsbyte

borgenärens

samtycke.

art.

inga

skyldigheter.

sida

oavsett att leaseatt vårda och återställa

främst

art.
att leasingavtalet

genom överlåtelsen.
Konventionen
innehåller
överlåta

ligger
jfr

tillämpningsområde

konventionen

på leasetagarens

för leasegivaren

i sina skyldigheter

andra

han ändå står

en överlåtelse
av
över utrustningen,
liksom

kontroll

nackdel

tagaren
utrustningen.

styckets

eftersom

försämrar

En rättighetsöverlåtelse

en praktisk
kvarstår
juridiskt

skall

sina rättigheter,

Emellertid

bli

I första

som leaseBeträffande

kunde
att använda utrustningen,
borde
Det
inte finnas något hinder mot

ofta leasetagarens

nyttjanderätten
hans intresse

är naturligt

rättighet,

tyckas att motsvarande
gäller.
att leasetagaren fritt överlåter
kvar

...

att leasetagarens rätt
8 andra stycket,
att överdenna
faller
utanför
genom

och att leasetagarens
rättigheter
10, 12 och 13 inte får försämras

regler

om parternas
är här

Utgångspunkten

möjligheter
att

att
skyldighets-

inte godtas

partens

hindrar

att utan
rätt och

utan den berättigade
inte att en vägran
i vissa fall kan strida mot utfyllande
Detta

sakliga skäl ge samtycke
att en klausul härom kan bli föremål
männa oskälighetsnormer
motsvarande

för jämkning

med stöd av all36 § avtalslagen.

I slutet av andra stycket förtydligas
att en överlåtelse
av leasekan ske endast med bibehållande
tredje
tagarens rättigheter
av
mans
rätt. Föreskriften
är inte avsedd att grunda någon rätt för tredje man
lag. Det faktum, att kapitel
som han annars inte har enligt tillämplig

enligt

rubriken

behandlar

rättigheter

och skyldigheter,

9.4

Ikraftträdande

endast parternas
i leasingtransaktionen
ger stöd för detta.

och

anslutning

Leasingkonventionen

är antagen i Ottawa den 28 maj 1988 och har
enligt art. 15 stått öppen för undertecknande
intill utgången av 1990.
Konventionen
träder enligt art. 16 i kraft sex månader efter att det
tredje instrumentet
rörande ratifikation,
antagande, godkärmande
eller

anslutning

deponerats.

kanadensiska

regeringen.

konventionen

träder

härom

har deponerats.

Deponering
För

den i kraft

sker

enligt

art.

25

hos

den

ansluter
sig till
som därefter
sex månader efter att ett instrument

stater
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1994

reservation
deponering

och

kommer

nen
1994-95.

Enligt

förelagts

cirkulerats

till

att
remissbehandlats

för

har leasingkonventionen
den

innan

kan

före-

har intresseorganisationerna
konventionen.

ratiñcera

regeringen

proposi-

avgetts

har lagstiftning

I Spanien

intresseorganisationer

I Colombia

Senaten.

läggas

och

snart ske. Konventiokring årsskiftet
troligen

och i USA

parlamentet,

berörda

konventionen

och Panama

leasingkonventionen.

ratificering

i

med

väntades
i kraft,

har det i Ungern

källa

samma

Frankrike

av

godkänt

hade

Nigeria

Italien.

av ratiñkationsinstrument
därigenom
att träda

angående

tioner

ratiñcerats

då

konventionen

Panama,

från Unidroit

uppgifter

Enligt

och USA.

Tjeckoslovakien
hade

maj

Guinea,

Ghana,

Frankrike,
Tanzania,

Finland,

av Belgien, Filippinerna,
Marocko,
Nigeria,
Italien,

har undertecknats

Konventionen

I

uppmanat
har konventionen
Även i Australien

Kina

och fått ett positivt mottagande.
på leasingkonventionen.
har man fått positiva reaktioner
varit
håll har man tidigare
rätt säker
att en svårighet
Från brittiskt
kan lösas. I vissa länder,
som ansetts ligga i vägen för ett tillträde
frågor i samhar koncentrationen
och Finland,
såsom Österrike
medfört
EU-anslutning
band med en eventuell
att implementeringsoch Indien

processen inte påbörjats. I Kanada har det federala justitieministeriet
för synpunkter
remiss till provinsministerierna
haft konventionen
förehar det hittills
tillträde.
I berörda affärskretsar
på ett eventuellt
I Japan har man tidigare
att få stöd för konventionen.
lär
Leasingföretagen
konventionen.
för
växande
intresse
erfarit
ett
Convention",
of
the
dock inte vara glada "with all the provisions
har kunnat skönjas inom övriga nämen en del positiva reaktioner
legat problem

Irland,

Korea,

Kuba,

Nigeria,
unionen,
land,

Uruguay,

Italien,
Libanon,
Peru,

Norge,

Spanien,

Japan,

USA,

Angola,
Algeriet,
var
Chile,
Burundi,
Bulgarien,
El SalvaEgypten,
republiken,
Ghana,

Jugoslavien,

Polen,

Marocko,

Portugal,

Storbritannien,

Venezuela,

internationella

Staterna

Malaysia,

Tjeckoslovakien,

tio

och

stater

Frankrike,

Finland,

Filippinerna,
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Dominikanska

Danmark,

Indien,

visst

Brasilien,

Belgien,

Australien,

Colombia,
dor,

fanns

representerade.

organisationer
Antigua,

mött

industrin.

från

Ottawa-konferensen

Vid

har leasingkonventionen

slutligen,

I Tyskland

ringslivet.
motstånd

Turkiet,
Zaire

Sudan,

Kamerun,
Mexico,

Sverige,

Tyskland,

Kanada,

Kina,

Nederländerna,

Senegal,

Schweiz,

och Österrike.

Guinea,

Grekland,

Tanzania,

Uganda,

SovjetThai-

Ungern,
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Finansiell

10

mellan

leasing

näringsidkare

Allmänna

10.1

överväganden

lagstiftning

komma

rättsliga
ningar
hand

till

stånd

osäkerheten

behovet

finansiell

inhemsk

av

leasing

leasing
av finansiell
att minska den nuvarande
och skapa en fastare grund för bedöm-

En civilrättslig

Slutsatser:
bör

för

om

främst

lagreglering
för

bör i första
Lagstiftningen
skälighet.
av leasingvillkors
leasing
regler för finansiell
bestå av kontraktsrättsliga

som särskild
förhållandet

i
och som utgångspunkt
vara dispositiv
bör
dock
inPå
vissa
punkter
parterna.
regler till leasetagarens förmån. Även frågorna

avtalstyp
mellan

föras tvingande

vid leasetagarens
behandling
om leasingavtalets
leasetagarens sakrättsliga ställning bör klargöras
förmån.
som är tvingande till borgenärernas

konkurs
genom

och

regler

form för
och vedertagen
är i dag en betydelsefull
såväl i utlandet som
finansiering
av förvärv av anläggningstillgångar
har
och internationellt
och värde nationellt
i Sverige. Dess utveckling
beskrivits
i kapitel
Här kan nämnas att de svenska finansbolagens
Finansiell

leasing

svara för ca 20 % av näringslivets
Frånsett vad som följt av de sista årens
finansiering
av investeringar.
pekat stadigt uppåt. Det
har utvecklingen
finans- och fastighetskris
1993-94
leasing var vid årsskiftet
värdet av finansbolagens
bokförda

leasing

årligen

kan

beräknas

uppgick
Finansieringen
kronor.
av avbetalningsköp
ca 36 miljarder
Till
vid samma tid till mindre
än en femtedel
av leasingvolymen.
l.easingegenfinansierade
denna volym skall läggas de inom industrin
är svårare att fastställa men som har anvars omfattning
leasingvolym
tagits vara nästan lika stor som finansbolagens
om exmåste den finansiella
portandelen räknas med. I det sammanhanget
både vad
understrykas,
vikt för svensk exportindustri
leasingens
affärerna,

stora och mera ordinära
att utländsk leasingfinansiering

gäller mycket
förutses

investeringar.
här i landet

Det kan vidare
framöver

kom-
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mer att få ökad betydelse,
lemsskap i EU.

leasing

Finansiell

inte minst

skall

företag

svenskt

med-

i dag av företag av alla storlekar,
likoch affärsdrivande
myndigheter
verk.

utnyttjas

statliga
som av kommuner,
Den inhemska
leasingens betydelse
medelstora

efter ett eventuellt

dock

särskilt

för mindre och
som kapitalkälla
framhållas.
Av finansbolagens

sådana företag. Särskilt i tider präglade
avser huvuddelen
och återhållsamhet
i bankers kreditgivning
kan
av kapitalknapphet
finansiell
för mindre verksamheter
leasing vara en av få möjligheter

leasingavtal

investeringar
att etablera sig och få nödvändiga
finansiella
innefattar
emellertid
också
leasingen
miska

och juridiska

leasing

sett för
Härav

typiskt

eringsalternativ.
första

Den
ekono-

risker.

7 har inventerats

I kapitel

finansierade.

betydande

de fördelar

med

och nackdelar

som finansiell
finansinäraliggande

med

sig jämfört

för leasetagaren
i
att fördelarna
i fall där
möjlighet
att få finansiering

framgår

hand består

av angivna
annars inte kan erhållas samt i viss mån av redovisningsfördelar.
Nackdelarna
för leasetagaren
och skattemässiga

finansiering
mässiga
inklusive

liga

planet

grundas

och

klargörande

nästan uteslutande

ligger

hans borgenärer

avsaknaden

ytterst
Detta

lagregler.

gäller

samtliga

på det civilrätts-

och
av balanserade
de huvudområden

i kapitel 4. För leasegivaren
ligger fördelarna
som har redovisats
i leasingens flexibilitet
främst i den skattemässiga behandlingen,
som
och i avsaknaden av lagreglering,
som ofta medför
kan göra gällande
de
att leasegivaren
utan större inskränkningar
utformat.
relativa
för
har
De
nackdelarna
leasevillkor
han
själv
som

finansieringsform

främst

består

givaren

med dålig

likviditet

i den risk

företag
som ligger i att finansiera
låg soliditet samt i viss mån den osäker-

och/eller

het som avsaknaden
av lagstiftning
hållbarhet.
leasingvillkorens
att den

Omständigheten

innebär

finansiella

vid

rättslig
inte

leasingen

prövning

lagreglerad

är

och avtalstyp inte är
att dess egenart som finansieringsform
erkänd. Som utgångspunkt bedöms leasingavtalet
som sådant

innebär
formellt

men den samlade trepartstransaktionens
som ett hyresavtal,
och köp gör att rent hyresrättsliga
lösningar
kreditgivning
vilket

ändamålsenliga,

I stället

villkoren.

rent
den finansiella

heter då skall

tillåtas

Den osäkerhet

leasing

framgår

redan vid en ytlig
om relativt

framgår

det ofta fråga

köprättsliga

och

frågor

blir

från hyresrättsliga,

med och analogier

förelser

liga

av

regler.

leasingens
inverka

I vilken

särprägel,

på bedömningen

inslag av
sällan

är

läsning av leasingkomplicerade
jäm-

avbetalningsköprätts-

utsträckning
funktion

och

i vilka

och ornständig-

är i hög grad ovisst.

som följer av att det saknas lagstiftning
i kapitel 4 och har
av genomgången

för finansiell
under

utred-
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understrukits
särskilt av företrädare
för leasetagarna men
de
inom
industrin
både
företag
även av
som agerar
som leasegivare
och som leasetagare. Oklarheter
om den rättsliga klassificeringen
av
olika former av leasingavtal och vad som vid domstolsprövning
utgör

ningsarbetet

rätt kan dock

gällande

medföra

nackdelar

för båda parter. Om t.ex.
typ av avtal som ingås
inte heller vilket
ekonomiskt

näringsidkare
en mindre
genom valet av leasing,

och därmed

åtagande avtalet

kan han överraskas

inte

vilken

av avtalets effekter och
i
sådana
tvister
han
saknar
utsikter att vinna,
in
juridiska
sig
som
ge
kanske
kunnat
förutses
innebörd
från början
vilket
om leasingavtalets
stått klar.

innebär,

inser

Avsaknaden

av särskilda

onödiga processer,
även för leasegivaren.
sålunda

föranleda

Avsaknaden

punkt,

särskilt

frågor

också

En rättslig
skall

naturligtvis
från

betänklig

är

finansiell

leasing

kan

är till nackdel

rättssäkerhetssyn-

blir

därmed

svår att förutse. Det är vanskligt att
efter vilken villkorens
skälig-

lägga fast den måttstock
liksom

mätas,

i vilken

är relevanta

omständigheter

utsträckning

leasing och köp,

särskilda

leasingens

tillämpning

vid

brist på förutsebarhet

Motsvarande
mellan

för

vilket

centrala leasingmot bakgrund av att det för flertalet
från Högsta domstolen.
saknas vägledande rättspraxis

prövning

med säkerhet
het

lagstiftning

av

regler

36

§ avtalslagen.

av
i fråga om gränsdragningen
hänseende och vid leasetagarens

gäller

i sakrättsligt

konkurs.
Allt

sedan den finansiella
har

Sverige

standardavtal.

fmansbolagens
trettio

åren inte utvecklats

Fortfarande

leasingen

utformning

avtalstypens

tas som oskäliga som
efter ordalydelsen.
Leasegivaren

bedömningsrätt,

som är mycket hårda mot
ningarna för leasegivarens
Förhållandet

brott.

villkoren

tillämpar
saknar

betydelse.

i

främst

styrts av
i dessa har under de drygt

Innehållet
såvitt

avsevärt

introducerades

villkor

och

gäller balans och skälighet.

ett antal centrala villkor som måste betraksådana om leasegivaren
skulle tillämpa
dem

förekommer

skönsmässig

på 1960-talet

att
fullt

har i flera

leasingavtalen

och

leasetagaren
rätt till

frågor

innehåller

och/eller
villkor

i fråga om förutsättvid leasetagarens avtals-

särskilt

påföljder

leasegivaren

ensidig

vid

tvist

många

gånger

inte

inte att villkorens
utformning
ut innebär
Som framhållits
i kapitel 4 är det inte rättspolitiskt

godtycke.
är utlänmad
motpartens
att en avtalspart
skall
kunna
förlita
rättsligt
sig
på
underlägsen
part
grunen
Detta
dade befogenheter
och inte på den starkare partens hygglighet.
godtagbart
Särskilt

gäller

inte minst

inte varit
parten
kunna

föremål

då avtalsvillkoren
för

individuell

av den senare och
Och om den starkare
inte
bör han i princip

har upprättats

förhandling.

en hård klausul
göra det mot en viss part eller i en viss situation.
inte

brukar

åberopa

En selektiv
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av en hård klausul vid konkurs eller annan insolvensuppprinciper.
görelse kommer därtill i konflikt med allmänna sakrättsliga

tillämpning

villkoatt leasegivaren vid tvist ofta inte tillämpar
vilket
han
inte
det
i
övrigt,
inte
efter
betyder
gör
ordalydelsen
att
ren
delen av sina avtal
i den övervägande
kan innebära att leasegivaren

Omständigheten

kan

som går utöver vad som är godtagbart.
beträffande
villkor
som är ekonomiskt
och
leasingavgiften
såsom storleken
leasetagaren,

en fullgörelse
betänkligt
är särskilt

erhålla

Detta

för

avgörande

får kräva vid avtalsbrott.
Det
som leasegivaren
leasetagare,
risk för att främst mindre
en uppenbar
makt eller möjlighet
att starta process eller
som inte har ekonomisk
får
betala mer än skäligt
krav
jämkade,
leasegivarens
på annat sätt
till
endast i förhållande
En selektiv jämkning
pris för leasingtjänsten.

på den ersättning
här

föreligger

sin rätt kan
och resurser att tillvarata
som har kompetens
ifrågasättas inte bara civilrättsligt
utan även i ljuset av det sundhetsenligt den kreditflertalet leasegivares verksamhet
krav som gäller

kunder

För

lagstiftningen.

marknadsrättsliga

den enskilde

leasetagaren

kan

oavsett om företaget är litet eller stort, sakna större beför mycket
i
får betala någon hundralapp
tydelse
om han t.ex.
har
tusentals
avtal
För finansbolaget/leasegivaren,
leasingavgift.
som
det därtill,

i sin leasingstock,

medför

däremot en väsentlig
samma förhållande
Tar leasegivaren ut t.ex. 150 kronor för
avtal ger det en extra vinst om 9 miljoner

av lönsamheten.
per månad i 5.000
kronor på ett år.
Vissa frågor i leasingförhållandet

förbättring
mycket

av sådan karaktär att de
Det gäller för t.ex. parter-

är vidare

är svåra att reglera effektivt
genom avtal.
i det trepartsförhållande
och
skyldigheter
rättigheter
som är
nas
leasing. Detta kan betraktas som särskilt otilltypiskt för finansiell
fredsställande

att reglerna
ansvarsfördelningen

med hänsyn

till

mer den grundläggande
Som framgår av kapitel 8 finns utomlands
civilrättslig
heltäckande
USA och Portugal,

på detta

område

bestäm-

i transaktionen.
enstaka

håll,

såsom i

av finansiell
har vissa aspekter

reglering

och Norge,
t.ex. Frankrike
i ansluträttspraxis
har genom en omfattande
I Tyskland
reglerats.
i realiteten
skapats en tvingande reglening till standardavtalslagen

leasing.

I andra länder,

kontraktsfrågor
av alla viktigare
har man genom utveckling
Frankrike

ring

vid

problem. Viss
del av leasingens särskilda
I många
leasing finns även i Belgien.
insolvensrättsliga

pliktande
vilka

kapitel

avtals

lagstiftningen
ställning

allmänna

länder

regler

Också

löst åtminstone

lagstiftning

i
en

om finansiell
därtill
i den

ges
om ömsesidigt

för-

och annat insolvensförfarande,
leasing. Som beskrivits
vid finansiell

vid konkurs

har stor betydelse
9 har det i 1988 års Unidroit-konvention

regler

leasing.

finansiell

i rättspraxis

om

internationell

i
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finansiell

frågor,

utformats

leasing
varigenom

bestämmelser

den finansiella

för

leasingens

-

näringsidkare

en handfull
egenart

centrala

avtalstyp

som

framträder.
För

del är det knappast

svensk

bildning

från

centrala

leasingfrågorna

hållits.

realistiskt

att förvänta

sig en rättstid löser de

domstolen

som inom överskådlig
och undanröjer
de problem
som här framområden,
i
frågan
sakrättsligt
skydd för
som
om

Högsta

På vissa

är det osäkert om en reformering
över huvud taget kan
ske annat än genom lagstiftning.
Genom rättspraxis
synes det inte
heller vara möjligt
skapa särskilt avpassade kontraktsrättsliga
regler

leasingavtal,

för finansiell
Vad

leasing
utsikterna

gäller

som särskild avtalstyp.
standardavtalspraxis,
av en utvecklad

som
har sagts
sätt tillgodoser
även leasetagarens intressen,
ett balanserat
flera omständigheter
att detta förutsätter
som bara delvis är uppfyllda
Partsintressena

på leasingmarknaden.
starkt

vilket

representerade,

ningen
kraftfull

måste

vara någorlunda
på grund av bl.a.

här inte är fallet

jämn-

sprid-

leasetagare men även leasegivare.
Någon
av leverantörer,
organisation
som kan driva särskilt de mindre leasetagarnas
har hittills

intressen

inte anmält

sig. Därtill

måste anslutningen

frarnförhandlat
Standardavtal
s.k.
"agreed
gemensamt
omfattande
för
det
skall
kunna
sitt
tjäna
syfte.
att
vara

till

ett

document"

Spridningen

typer av objekt och branscher är här ett hinder. Även
torde medföra
leasingens karaktär
att leasetagarna
av specialtjänst
inte är och inte heller med tiden kan antas bli tillräckligt
kunniga för

på många olika

att med
utgöra
s. 346
den inte

skydd.

genomslagskraft

bred

kunna

tillvarata

sina

motvikt
till leasegivarintresset
en nödvändig
En given begränsning med en avtalsreglering
kan bestämma
område

Detta

förmån.

Genom

intressen

jfr

avtal kan inte heller

den allmänna

klarläggas

men
effektivt

kan vara till hjälp
regler
att tillhandahålla

Lagregler

också

för

ningarna

vid

förebyggande

osäker-

leasing.
till

avtals-

av tvister
svåra att ge

som kan vara
genom avtal. Jag har redan berört trepartsfrågorleasing. Eftersom regler på detta område lägger fast

genomslag

na vid finansiell
ansvarsfördelningen

tvingande.

Millqvist

är vidare

att
vad som skall gälla i fråga om sakrättsligt
till tredje mans
tvingande
är till sin karaktär

heten om klassificeringen
och bedömningen
av finansiell
En lagreglering
behöver
inte stå i motsatsförhâllande

reglering.

och

Om

i transaktionen,

ansvarsfördelningen

för de regler

kan tyckas
avtalas

bort

givet

att göra dem
faller
förutsätt-

som byggts på denna. Men ansvarsregler
som
kommer
de
parterna uppfattar snarare som hjälp än som tvångströja
inte att avtala bort. Således kan en regel som ålägger leverantören
eftersom leasegivaren
ansvar direkt mot leasetagaren vara dispositiv,
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vid trepartsatt invända mot den och leverantören
räknar med att hans verkliga motpart är leasetagaren.
Mot bakgrund av vad som nu anförts anser jag att en civilrättslig
lagreglering
av finansiell leasing bör komma till stånd. Enligt min
inte har något
leasing normalt

i flera avseenfinansieringsform
skulle denna komplexa
allt
på att få sin rättsliga status fastslagen i lag. Framför
osäkerhet
rättsliga
minska
den
kunna
bör en lagreglering
som för
för
bedömningar
råder och skapa en fastare grund
närvarande
av
lagstiftning
En civilrättslig
skälighet.
förekommande
leasingvillkors

bedömning
den vinna

av i första hand kontraktsrättsliga
Regleavtalstyp.
leasing
normalregler
som särskild
mellan
förhållandet
i
ringen bör som utgångspunkt
vara dispositiv
kan övervägas vissa tvingande regler till leaseHärutöver
parterna.
med

i enlighet

bör

bestå

detta

finansiell

för

Noteras
tagarens förmån.
UCC är tvingande
även

Art. 2A
kan att flera regler i amerikanska
de
leasingi näringsidkarförhållanden,
att

rättspraxis

i tysk

utvecklats

i princip

är tvingande,

att
om än i mindre utsträcknågra punkter är tvingande
ning samt att Unidroit-konventionen
helt och hållet. Även för
konventionen
bort
inte
avtalat
om parterna
vissa punkter finns behov av tvingade
svensk del anser jag att det
i avsnitt 10.3 med
Jag återkommer
regler till leasetagarens förmån.

regler

som
motsvarande

konkurs

i leasetagarens

lagregler

viktiga

i de praktiskt

enligt

föreligger

min

reglernas

innehåll

och utfonn-

behandling
om leasingavtalets
ställning
sakrättsliga
leasetagarens

frågorna

och om
bedömning

sådan

osäkerhet

att

klargörande

till
vara tvingande
avsnitten
i
delar
i
dessa
ges

Dessa regler bör i sin helhet

bör införas.

Motiveringar

förmån.

borgenärernas

i Frankrike

de kontraktsrättsliga

till

motiveringar
ning.
Även

gäller

förhållande

10.4 och 10.5.

10.2

Unidroit-konventionen

l0.2.1

Svenskt

Förslag:

Sverige

om internationell

tillträde

bör

tillträda

finansiell

1988

års Unidroit-konvention

leasing.

särskilda
hinder
kan ofta föreligga
leasingaffärer
internationella
Är
bestå
bl.a.
dessa av rättsligt slag kan de
och risker.
av att finanland, att
i leasetagarens
inte erkänns
siell leasing som rättsfigur
och
leasetagarens
mellan
sig
skiljer
finansiell
leasing
definitionen
av

Vid
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Förslag

land, att
insolvens

leasegivarens

det

inte

är tillåtet

för
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näringsidkare

leasegivaren

att vid
leasetagarens
ur
land, att den tillämpliga
lagen har andra regler om tillbehör
till fast
egendom
räknat med eller att tveksamheter
än vad parterna
före-

leasetagarens

återta

och föra

ut objektet

ligger om tolkningen
När parav de aktuella ländernas lagstiftning.
terna inte har kommit överens om vilket lands lag som skall tillämpas
kan det vidare vara osäkert vilket lands lag
eller vilka länders lagar
skall
Ibland kan avtalet eller en viss fråga i samband
tillämpas.
- som
med detta bli underkastad
lagen i ett land vars regler är främmande
eller

helt okända.

Genom

1988

års Unidroit-konvention

finansiell
om internationell
rättsliga hinder i syfte att öka

leasing har man sökt undanröja vissa
den finansiella
leasingens internationella
innehåller

i första

användbarhet.

hand

materiella

Konventionen

regler

gemensamma
men även
Den stora fördelen med de gemensamma
reglerna
är naturligtvis
att de gäller oavsett vilket lands lag som skall tillämpas på transaktionen.
vissa lagvalsregler.

Konventionen

reglerar ett begränsat antal grundläggande
och för
leasing särskiljande frågor. Grundtanken
med konventionen

finansiell
är just

den finansiella

att särskilja

nella

hyresavtalet,

förse

transaktionen

trepartsleasingen

avbetalningsköpet

från det traditio-

och från kreditavtalet

genom att
med en egen rättslig "infrastruktur".
Härigenom
konventionens
och definitioner
avgränsningar
har den

och

genom
primära avsikten

varit

i
leasing skall vinna erkännande
att finansiell
så många länder som möjligt och att risken för civilrättslig
omklassiÄven
till någon näraliggande
ficering
avtalstyp skall minimeras.
om
konventionen

vid

är begränsad
konventionens
tillkomst

viktigaste

funktion

nationell

lagstiftning.

Konventionens
9.3.

Hela

svensk

för
innehåll

konventionen

översättning

traktaträttsliga
och

internationella

också varit

många

länder

har man
dess
kanske
om att
att fylla ut bristen på

leasingaffärer,

medveten
kan bli

har presenterats och kommenterats
återfinns
i engelsk
originallydelse

i bilagorna

föreskrifter

artiklar.

till

2 och 3 till

räknas

De sex första ger definitioner,
vissa allmänna
bestämmelser.

bort

slutbetänkandet.

innehåller

i avsnitt
och

i

Om rent

konventionen

14

regler

om tillämpningsområde
Artiklarna
7-14 innefattar
de

materiella
reglerna. Hela konventionen
kan avtalas bort om
och leasetagaren
leasegivaren
tre parter leverantören,
är
överens om det. Om parterna däremot accepterar konventionen
som
eller om de avtalar bort bara vissa artiklar,
utgångspunkt,
är kon-

egentliga
samtliga

ventionen

tvingande

Lagvalsregler
hetstillbehör,

på tre punkter men i övrigt i princip dispositiv.
blivit
fastigges för frågorna dels om leasingobjektet
dels om offentlig
krävs för leasegivarens
registrering
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-

Gemensamma

materiella

be-

från ansvar för objektet.
ansvar för rättsliga fel.
plikt att vårda och återlämna objektet.
frihet

Leasegivarens
Leasegivarens
Leasetagarens

krav mot leverantören.
rätt att rikta köprättsliga
och leverantörens
ändleasegivarens
obundenhet
av
ringar av leveransavtalet.
vid fel och
påföljder
rätt till
Leasetagarens
mot leasegivaren
leveransdröjsmâl.
Leasegivarens rätt till påföljder vid leasetagarens avtalsbrott.
och leasetagarens
rätt att förfoga över sina rättigLeasegivarens
heter enligt avtalet.
-

Leasetagarens

Leasetagarens

Konventionen
back

och

av fastighetsleasing.
trepartsleasing
av utrustning

är finansiell

föremål

på konsumentleasing,

är inte tillämplig
inte på någon form

sale and lease

primära

Dess
mellan

närings-

idkare.
Som framhållits

i kapitel

border-leasing,
av stor vikt
företagen har leasing under
alternativ
mer betydelsefullt
leasingñnansieras
industrin
Svenska

tion.

leasing, eller s.k. cross
3 är internationell
Särskilt för exportför svensk industri.
ett allt
senare delen av 1980-talet blivit
till

vanlig

Inom

försäljning.

den övervägande

flygplans-

av all nyprodukoch som
leasetagare

delen

både som
uppträder
flygbolag
Även
där
andra branscher
inom

har ett
produkten
att efterfrågas i ökad utsträckkommunikationsning. Detta gäller för t.ex. tåg, tunnelbanevagnar,
med
bl.a. Australien,
Tillsammans
och
pappersmaskiner.
utrustning
Japan, Nederländerna,
Frankrike,
Hong Kong,
Brasilien,
Belgien,

leasegivare.

mycket

Schweiz,
der

för

kommit

högt värde har leasing

Tyskland

Storbritannien,
vilka

de internationella

Leasingfinansiering

tydelse.
till utvecklingsländer.

och USA

hör Sverige

leasingaffärerna

har också blivit

har haft

allt viktigare

till

de län-

störst

be-

vid export

måste det för Sveriges del anses
dessa förhållanden
finansiell
leasing
att en konvention
om internationell
1994-95.
har antagits och beräknas träda i kraft kring årsskiftet
Den genomgång av konventionen
som gjorts i kapitel 9 visar att
Med hänsyn

mycket

den inte

till

positivt

innehåller

som inte kan accepteras för svensk
bestämmelser
genomgående
konventionens

några regler

framstår
Tvärtom
Detta gäller såväl för urvalet av
och genomtänkta.
väl
avvägda
som
Konföreskrivna
lösningarna.
för
de
de frågor som regleras som
i
Sverige
regler avviker inte heller avsevärt från vad som
ventionens
del.

Förslag
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kan antas gälla vid finansiell
leasing. Detta innebär inte att konventionen inte innehåller
element som i förstone kan te sig främmande
vilket beror bl.a. på att vissa stora leasingländer
ur svensk synvinkel,
med väsentligt

avvikande

utfomming.

en balans mellan
för förmedlande
uttryck

olika

stort

av naturliga
Konventionen

rättssystem

tande på konventionens

infly-

innefattar

På flera

rättssystem.

lösningar

skäl utövat

punkter

i syfte att uppnå

dock
ger

bredast

i

den

möjliga

anslutning.
Fördelarna

med konventionen

blir.

ningen

blir

När konventionen

givetvis

träder

i kraft

att gälla för tre stater, nämligen Frankrike,
det nu står klart att konventionen
kommer
förutses att åtskilliga
andra stater kommer
Som redovisats
i flera
står för
Kina

i avsnitt

9.4 förbereds

större

bredare

kommer

den omedelbart

Italien

och Nigeria.

att träda

i kraft

att ansluta

ratificeringar

stater i Europa och övriga världsdelar.
närvarande
Ungern, Panama, Spanien,

anslutNär

kan det

sig till

den.

och anslutningar

Såvitt
USA,

kan bedömas
Colombia

att ansluta sig till konventionen.
Mot bakgrund av det anförda föreslår jag att Sverige tillträder
ventionen.

och

närmast

10.2.2

för

Reservation

Förslag:

Sverige

bör

intemordiska

inte

leasingavtal

någon

göra

kon-

reservation

mot

kon-

ventionen.

Unidroit-konventionen

medger

att en fördragsslutande

stat gör vissa

reservationer.

Enligt

art. 19 kan två eller flera
eller nära överensstämmande

samma
i konventionen,

leasegivaren
sådan

fördragsslutande

förklara

stater, som har
i frågor som regleras
tillämpas då leverantören,

rättsregler

att den inte skall
och leasetagaren har sina affärsställen
kan

förklaring

göras

helst.

när

Den

i dessa stater.
kan

även

som
stater som inte är bundna av konventionen.
Det kan övervägas om Sverige med stöd av denna bestämmelse

förhållande

till

göra förbehåll
konventionens
särskilt

En

göras

för leasingaffärer

huvudsyfte,

regelverk

för

inom

nämligen

bör

Norden.

Det som är Unidroitoch
att skapa ett gemensamt

finansiell

leasing som självständig
avtalstyp,
kan dock inte anses vara uppnått för den intemordiska
leasingens del.
För närvarande
saknas särskild
kontraktsrättslig
lagstiftning
om
finansiell
länderna.
Såvitt bekant finns inte
leasing i de nordiska
heller

några planer

att skapa gemensamma

regler på området.

De

i
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näringsidkare

-

reglerna

sakrättsliga

främst

sig

skiljer

och

och Norge

å ena sidan,
leasegivarens

Danmark,

särreglerats

âtertaganderätt

Sverige

mellan

andra.

å den

och Finland,
I Norge har
Även i

i 1980 års pantelov.

föreligger
leasing och avbetalningsköp
om gränsen mellan
regler pä näraländernas kontraktsrättsliga
skillnader.
De nordiska
till stora delar gemensamma,
är visserligen
liggande rättsomrâden

frågan

att även de regler som kan antas gälla vid
gör
leasing ligger nära varandra. Avsaknaden
av särskild lagstiftning
dock att reglerna inte har sådan substans att man kan tala om ett
till
En anslutning
leasing.
för
nordiskt
regelverk
gemensamt
bör medföra

indirekt

vilket

regler måste mot denna bakgemensamma
fördelar
även för de internordiska
väsentliga

Unidroit-konventionens
anses medföra
leasingaffärerna.

grund

det sagda anser jag att Sverige vid ratiñceringen
av
leasingtransför internordiska
göra förbehåll

till

Med hänsyn

inte bör

konventionen

Övriga reservationsmöjligheter

aktioner.

saknar

intresse

för

svensk

del.

Konventionens

Förslag:
7-14

bör införlivas
därmed

kommer

har

ventionen

bestämmelser

Flertalet

enskilda

ningen.

och

måste

gäller för art.
inga föreskrifter

nell

konvention

rätt.

Den metod

Sverige

som
eller ordning

lagen 1987:822

prop.

därmed

Detta

Det finns

1-6

art.

och kapitel

rätt genom inkorporering
svensk
rätt i den lydelse
gälla
att
som
och franska.
engelska
originalspråken

och

i Unidroit-konventionens

kon-

art.

15-25

och
rättigheter
staternas inbördes
med svensk
behöver inte införlivas
och
riktar
sig dock till myndigheter

Dessa bestämmelser

skyldigheter.
rätt.

I art.

de fördragsslutande

endast

berör

kapitel

med svensk

bestämmelserna

De avslutande

till

införlivande

Konventionens

10.2.3

1986/87:128

införlivas

med

den

svenska

rättsord-

1-14.
i en internatioom hur bestämmelserna
med svensk
skall införlivas
tillträder

har i propositionen
som har tillämpats
enligt följande
köp beskrivits
om internationella
s. 91.

berör
gäller en överenskommelse
vars bestämmelser
metoder
olika
tvâ
myndigheternas
eller enskildas handlande, kan
bestämmelser
kan införlivas
i fråga. Overenskommelsens
komma
eller genom
transformation
s.k.
med svensk rätt antingen genom
s.k. inkorporation.
"Om

det

Förslag
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Vid transformation
omarbetas
de delar av den internationella
överenskommelsen
införlivas
med svensk rätt till
som behöver
svensk författningstext.
Därvid
används den teknik
i fråga om
och språkbruk
systematik
används vid rent intern
som normalt
En annan form av transformation
lagstiftning.
är att en konventionstext,
avfattad
enbart
främmande
på
är
språk, i en mer
som
mindre
eller
till
ordagrann
svenska
översättning
tas in i den
svenska författningen.
I detta fall är det den svenska versionen som
är den gällande författningen.
innebär
Inkorporation
att det i en lag eller annan författning
föreskrivs
konventionens
bestämmelser
direkt gäller i Sverige
att
och skall tillämpas
de
svenska
myndigheterna.
När inkorporaav
tionsmetoden
används, blir den autentiska
konventionstexten
i svensk rätt. Beett eller flera språk - gällande författningstext
träffande
konventioner
text brukar
som saknar svensk autentisk
till svenska publiceras vid sidan
som ett hjälpmedel
en översättning
av de autentiska texterna.
l fråga om överenskommelser
där svensk autentisk
text saknas
överenskommelsen
införlivas
huvudregeln
med
anses
vara att
svensk rätt genom transformation.
I första hand bör man härvid
pröva möjligheten
att en svensk översättning
av den autentiska
gälla som lag i Sverige. När särskilda skäl talar för
texten förklaras
det, såsom att reglerna huvudsakligen
riktar sig till myndigheter
eller särskilda
för vilka det inte kan antas
grupper
av enskilda
innebära
några svårigheter
kan
att ta del av konventionstexten,
emellertid
godtas. I regel
även i sådana fall inkorporationsmetoden
måste en omsorgsfullt
utarbetad
officiell
till svenska
översättning
i så fall utges parallellt
med författningen."
av konventionstexten
anfördes

l propositionen

därefter

särskilda

skäl

som ledde fram till
angående avtal om internationella
köp av
inkorporation
1986/872128
prop.
s. 91 fi.
skäl är i alla delar relevanta även beträffande
leasingkonven-

att 1980 års FN-konvention
genom
varor införlivades
Dessa
tionen.

I direkt

till

anslutning

angivna

kan då anföras

proposition

följande.
Unidroit-konventionen
finns

ingen autentisk

nens bestämmelser
ring. I detta fall
införliva

dock

anföras

konventionsbestämmelserna

gälla

vid

i andra stater.
är näringsidkare.

tagaren
mentleasing

faller

utanför

som i första

och

franska.

följande

särskilda

genom

inkorporation.

i Unidroit-konventionen

leasingtransaktioner

rättssubjekt

företag

engelska

Det

bör konventiotext. Enligt huvudregeln
då införlivas
med svensk rätt genom transforme-

kan

Bestämmelserna
skall

är avfattad
svensk

Leasing

mellan

konventionen.

hand kommer

för

att

avser att reglera vad som
svenska rättssubjekt
och

mellan

Konventionen

skäl

blir

tillämplig

privatpersoner
Företrädarna

att beröras

bara då leaseoch konsuför de svenska

av konventionen

torde

373
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Förslag
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på något annat språk än
motparter
åtminsvenska och får därför antas kunna ta del av konventionen
Parterna
engelska.
sannolikt
då
språken,
autentiska
de
stone ett av
med utgångskan vidare antas komma
att tolka konventionstexten
Eftersom
engelska
punkt i någon av de autentiska texterna.
var det i
med sina utländska

kommunicera

det

den

versionen

engelska

hand

första

arbetsspråket

förhärskande

praktiken

torde

komma

som
i fråga.

tillkomst,

vid konventionens
från

även
Den

domstols-

är
i

utgångspunkt

denna

och

skiljedoms-

säkerligen
att räkna med kommer
som man har anledning
Dessa
texterna.
också att knyta an till någon av de båda autentiska
konventionstalar för att man gör de autentiska
omständigheter

praxis

texterna till svensk författningstext.
Det finns vidare skäl att ta hänsyn till den situation som ett svenskt
med en utländsk motpart.
företag kan befinna sig i vid förhandlingar
Om parterna i och för sig är överens om att Unidroit-konventionen
kan det likväl vara ett
svensk
rätt skall tillämpas på
mål hos det svenska företaget att
Det torde då vara lättare
förhållandet
i vidare bemärkelse.
svenska företaget
att få gehör för ett sådant önskemål,
om
skall

reglera

deras leasingförhållande,

önskeavtalsför

det

det är

och
att det är själva konventionstexten
motparten
särskilda
leasingför
de
gälla
kommer
inte en svensk text som
att
rättsliga frågorna. Också för svenska företag som i utlandet drabbas
bestämmelser
skall
där konventionens
av tvister rörande leasingavtal
kan det vara en fördel att kunna utgå från en autentisk text
tillämpas
hur noga den än görs aldrig
och inte från en översättning,
som

alldeles

klart

för

kan bli exakt.

konventionen

transformation.

genom
bör därför

Eftersom

tion.

skäl

särskilda

således

föreligger

Det

införlivande

införlivas

bestämmelserna

att frångå huvudregeln
om
i UnidroitBestämmelserna

med svensk rätt genom inkorporamellan enskilda
gäller förhållandet

göras genom lag.
av bestämmelserna
finansiell
med detta föreslår jag i en lag om internationell
originaltexternas
i
leasingkonvention
1988
års
1-14
i
att art.
skall gälla som lag här i landet och att dessa texter skall ha
De engelska och franska texterna bör tillsammans
giltighet.

måste inkorporationen
I enlighet
leasing

lydelse

samma
med en svensk

intas som en bilaga till lagen.
med 1987 års lag om internalagen har utformats
Den inneLagen är en s.k. blankettlag.
tionella
köp som förebild.
bestämmelser
utan hänvisar
håller inte några självständiga materiella
i dess engelska och franska
i Unidroit-konventionen
till art. l-l4

översättning

Den föreslagna

originallydelse.

Angivna

råde och allmänna
och

skyldigheter.

artiklar

innefattar

bestämmelser
Den

engelska

kapitel

och kapitel
texten

finns

I tillämpningsom-

parternas
som

rättigheter

redan

nämnts

Förslag
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som bilaga 2 till slutbetänkandet.
svenska föreligger
inte för närvarande

intagen
till

3 återfinns

I bilaga

sättning

Någon officiell

näringsidkare

-

översättning

men bör givetvis utarbetas.
Den svenska överöversättning.

utredningens

skall

tas in som bilaga till lagen är avsedd som ett
tolkningen
Att originaltexterna
av originaltexterna.
skall ha samma giltighet
innebär
att ingen av dem har företräde
framför
den andra.

hjälpmedel

som
vid

Det närmare

innehållet

vartill

i kapitel

lO.2.4

i Unidroit-konventionen

Ikraftträdande
23 skall

Enligt

art.
transaktion

m.m.

konventionen

tillämpas

på en finansiell
leasingoch leveransavtalet
ingås tidigast

då både leasingavtalet

den dag då konventionen

träder

slutande

överensstämmer

Detta

staterna.

satser.
I den

Någon

leasing

är tillämplig

har kommenterats

hänvisas.

uttrycklig

i kraft

i förhållande
med

övergângsbestämmelse

till

de fördrags-

svenska
behövs

rättsgrunddärför

inte.

föreslår
för finansiell
lag som utredningen
leasing mellan
enligt vilken den lagen
parter i Sverige har intagits en bestämmelse
inte skall tillämpas
i de fall då lagen om internationell
finansiell

10.3

6

§.

Kontraktsrättsliga
finansiell

Slutsats:

De

för

inhemsk

leasing

Unidroit-konventionen

10.3.1

Unidroit-konventionens

förebild

som

kontraktsrättsliga

leasingtransaktioner

De

regler

bör

lagreglerna
i

utformas

nära

för

inhemska

anslutning

till

bestämmelser.

Unidroit-konventionens
materiella
som
gemensamma
behandlar har räknats upp i avsnitt 10.2.1 ovan. Härav
konventionens
ingress och definition
leasing
av finansiell

frågor

bestämmelser
och av
framgår

ligger på regler för det trepartsförhâllande
att tyngdpunkten
behandlas i tre
leasing. Trepartsfrågorna
som är typiskt för finansiell
artiklar
och den inledande
definitionen
art.
10-12
av finansiell
leasing

art.

1 är utformad

centrala

bestämmelsen

reglerna

för

förutsättning.

främst

med sikte på dessa regler.

leasegivarens

om
trepartsförhållandet

och

den

ansvarsfrihet
särskilda

För den

art.

definitionen

8

är
en

375

376

Förslag

-
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näringsidkare

som kan sägas
låt
är ett hyresavtal,

bestämmelser

konventionen

innehåller

Härutöver

i trepartstransaktionen
att leasingavtalet
inte främst är beräknad som en ersätthyran
särdraget
med
att
vara
ning för nyttjandet utan för att täcka leasegivarens anskaffningskostkaraktär av hyresavtal framgår konkret förutom
nad. Leasingavtalets

markera

om leasetagarens plikt att vårda,
9, men också av reglerna om
häver avtalet, återtar objektet och kräver

av bestämmelserna
av terminologin
objektet art.
bevara och återställa
då leasegivaren

uppgörelsen
skadestånd

art.

hyresavtal

av tidsbestämda
skadestånd med beloppet

hävning

vad som gäller vid
motsvarar
får kräva
i allmänhet:
uthyraren

regler

Sistnänmda

13.

av återstående obetalda hyror och är skyldig
skada
främst
sin
begränsa
nytt hyra ut eller sälja
att
genom att
vad täckningsskall
tillgodoräknas
varvid
hyrestagaren
objektet,
affären

har eller

ha inbringat.

borde

Till

skillnad

har leasetagaren

och pantavtal

vid avbetalningsköp

från vad som gäller
inte rätt att kräva

ut ett överskott
om objektet har ett högre värde än leasegivarens
förhållande
kan ses som en konsekvens
fordran.
Detta
av att leaseeller panthavare och
givaren är uthyrare och inte avbetalningssäljare
har rätt att tillgodogöra
och inte hyrestagaren
att uthyraren
utgång. Vid finansiell
värde
vid
hyrestidens
resterande
tets

leasegivarens

det just
från

till

rätt

särskilt

givaren ett i förväg
Av konventionens

leasing är
avtalet

skiljer

som
rätt att
ett leasingavtal
ger leasetagaren
kan avtalet ofta sättas i fråga som nyttjanleasesamtidigt
leasetagaren
garanterar

sig restvärdet

derättsavtal,

främst

När

avbetalningsköpet.

tillgodogöra

restvärdet

sig objek-

om
överenskommet

restvärde

på objektet.

med det sagda att dess
hyresavtalet till
för det traditionella

ingress framgår

i enlighet

syfte är bl.a. att anpassa reglerna
vid finansiell
särskilda
trepartsförhållande
som uppkommer
särskilda
avtalsför
den
rättslig
leasing. Konventionen
ram
ger en
särskiljande
främst
detta
baseras
leasing som
typen finansiell

det

har varit att minska den rättsliga
en skälig balans mellan partsintressena.
i hög grad de skäl som
och mål motsvarar

Det övergripande
moment.
och upprätthålla
osäkerheten
Konventionens

syften

målet

en svensk lagreglering
och utfominingen
av

jag har ansett motivera
Även
inriktningen

av finansiell
konventionens

leasing.
regler

regelom hur ett grundläggande
i näringsidkarförhållanleasing bör vara utformat
verk för finansiell
lösningar väl avvägda
den. Som tidigare framhållits
är konventionens
och inriktade
på frågor som får anses vara de centrala för avtalsi kapitlen 2 och 4 visar att dessa frågor är de
typen. Genomgångarna
ligger

i linje

väsentliga
Vägande
ett annat

med min

uppfattning

även i svenska
skäl talar
och mindre

leasingaffärer.

inte följer
för att svenska leasingaffärer
när en
regelverk
förutsebart
än som tillämpas

vidare

Förslag
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-

näringsidkare

rättshandlar
med en utländsk
eller leasetagare
leasegivare
ligger nära de som tillämpas
Att de svenska leasingreglerna
motpart.
värde för de företag som
internationellt
är naturligtvis
av särskilt
Överensbåde
nationellt
och
internationellt.
använder
leasing

svensk

underlättar

regler

stämmande
verka

och främjar

i Sverige

för

utländska

leasegivare
att
på den svenska

konkurrensen

av utländsk rätt visar att regler
i viss utsträckning
gäller i några av de

Undersökningarna

leasingmarknaden.
som motsvarar
största länderna

också
därmed

konventionens
inom

EU.

av det anförda anser jag att de kontraktsrättsliga
bör utformas
införs
för svenska leasingtransaktioner
lagregler
som
Unidroit-konventionens
bestämmelser.
till
anslutning
nära
Mot

Det

bakgrund

skall

långtifrån
stolen

i

lösningar
genast sägas att de flesta av konventionens
tyska högsta domDen hårdhet med vilken
är radikala.

bedömt

vad

gäller

balans

mellan

leasingvillkor

genomskådlighet
pelvis betydligt

och rimlig

konventionen

än vad

längre

bl.a.

krav

på

tydlighet,

leasingparterna

går exemDet förtjänar

kräver.

i vissa delar ger uttryck för lösningar vars
upprepas att konventionen
De regler
anslutning.
främsta syfte är att uppnå en bred internationell
utformade
finns
i
detta
syfte,
uppenbarligen
konventionen,
i
är
som
att fästa stor vikt vid. Inget bör
sett inte anledning
att de svenska reglerna i detaljer avviker från konvenfler frâgorän
vad som görs i denna. I dessa
tionen eller reglerar
med 1990 års köplags förhållande
till FNavseenden kan jämföras
Även
internationella
vi
nationellt
konventionen
köp av varor.
om
om
lösningar bör å andra sidan onödiga
inte är bundna av konventionens
det nationellt
heller

hindra

reglerna

skillnader

mellan

undvikas.

De svenska

tionen

för

internationell

leasingreglerna

bör dock

och

nationell

avvika

leasing

från

konven-

när det är befogat.

Kontraktsrättsliga

10.3.2

regler

i första

reglerar

till

leasing införs.
lag om finansiell
förhållandet
hand det kontraktsrättsliga

En särskild

Förslag:

i förslaget

leasinglag
Lagen
mellan

parterna.

lag
leasing införs en särskild
att det för inhemsk
i
första
hand
reglerar
leasing nedan leasinglagen
som

Jag föreslår

finansiell

kontraktsrättsliga
som
19

förhållandet

i Unidroit-konventionen.

leasinglagen

mellan
Dessa

och behandlar:

om
det

sätt
parterna på motsvarande
regler finns i 1-5, 10-17 och

377

378

Förslag

-

näringsidkare

-

-

kriterierna

på finansiell

1

lagen gäller

leasing

att avtal med vissa
i lagens mening 3 §,

leasingavtal

§,

i lagens mening

för

förutsättningarna

2

§,

§,

leasetagarens

strikta

leasegivarens
leasetagarens

från ansvar för objektet ll
§,
fel
för
12
§,
rättsliga
ansvar
plikt att vårda och äterlämna objektet

det särskilda

trepartsförhållandet:

§,

frihet

leasegivarens

leasetagarens
14

10

betalningsansvar

skall

av optioner

typer

karaktär 4
dispositiva
lagens som utgångspunkt
5 §,
konsumentleasing
undantag för finansiell

-

rätt att rikta

krav

köprättsliga

13

§,

mot leverantören

§,
rätt till

mot leasegivaren 15 §,
i leveransavtalet
16 §,
leasetagarens obundenhet
av ändringar
17 §,
leasegivarens rätt till påföljder vid leasetagarens avtalsbrott

-

och egendom

avtalstyp

vilken

utgöra
-

SOU 1994:120

leasetagarens

rätt att förfoga

- parternas
19 §.

som är tvingande
kontraktsrättsliga

punkter
Vissa

De finns

ventionen.

över

till

är tvingande

Reglerna

påföljder

sina rättigheter

enligt

förmån

leasetagarens

leasingavtalet

på två

av de tre

i Unidroit-konventionen.

regler

i leasinglagen

baseras

i 7-9 och 18 §§ och behandlar

inte

kon-

leasegivarens

rätt

vid antecipeoch leasegivarens hävningsrätt
att ändra leasingavgiften
medan ändringsAnteciperingsregeln
är dispositiv
rat avtalsbrott.
är tvingande

i sin helhet

reglerna

till

Förslag:

Lagen
av lös egendom.
sale and lease back-transaktioner,
heller

I de allmänna
nuvarande
första

hand

som omfattas
leasing.

osäkerheten

i avsnitt
vid

genom en lagreglering
Detta medför
avtalstyp.

leasing

och utesluta

finansiell

tillämplig

inte

vara
på konsumentleasing

finansiell

övervägandena

rättsliga

en särskild
just finansiell

skall

på leasingtransaktioner

lag om internationell

till

begränsas

tillämpningsområde

Lagens

leasing

till

förmån.

Tillämpningsområdet

10. 3 3
.

inte

leasetagarens

leasing

och

av förslaget

10.1 har frarnhållits,

finansiell

på

bör

att den
minskas i

som
av denna finansieringsform
dels att lagen bör begränsas till
andra

avtalsformer,

dels

att de

Förslag
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karakteristiska

fram

leasing bör lyftas

för finansiell

kännetecknen

näringsidkare

-

och

användas för att avgränsa tillämpningsområdet.
Det sagda innebär främst att andra typer av hyres- och nyttjandeinte bör omfattas.
rättsavtal
Inte heller bör lagen gälla för sådana
för vilka

som i dag är att anse som avbetalningsköp,
regler får tillämpas.
och avbetalningsköplagens
avtal

och säkerhetsöverlåtelser
back-transaktion

hållas

ibland

Likaså

köplagens

bör pantavtal

Eftersom
en sale and lease
säkerhetsöverlåtelse
betyder det
en
Man bör dock,
inte bör omfattas.

utanför.

kan utgöra

att i vart fall sådana slb-affärer
såsom i Unidroit-konventionen,

och generellt

längre

utesluta

slb

För detta talar svårigheterna
tillämpningsomrádet.
att skilja
inte kan anses
och att en slb-affär
från säkerhetsköp

från

omsättningsköp

för den finansiella
de moment som är karakteristiska
särskild
Den hyresrättsliga
bör
avtalstyp.
regleras som
leasing som
reglering
som föreslås angående uppgörelsen vid återtagande talar
omfattas av lagen, liksom vissa delar
också emot att slb-transaktioner

ge uttryck

för

inte faller under
av de föreslagna sakrättsliga reglerna. Att slb-affärer
kan komma i
emellertid
inte att analog tillämpning
lagen utesluter
Även
fråga i viss utsträckning.
om att lagen
en överenskommelse
ändå skall gälla bör i princip vara verksam, förutsatt att transaktionen
leasingregler utanför
inte är sådan att den faller under tvingande

lagen.
bör

leasing

finansiell

Hur

definieras

närmare

behandlas

i nästa

10.3.4.

avsnitt

gäller

Unidroit-konventionen

endast lös egendom.

Skälet

till

denna

begränsning har sagts vara svårigheten att förena regler för lös och
fast egendom i en text men torde även grundas på att olika länders
regler skiljer sig betydligt
fastighetsrättsliga
mera än reglerna inom
svensk

För

lösegendomsrätten.

del

om en del av kriterierna
kan användas
som kriterier

tveksamt
dom
Vidare

har

vilka
av slb-transaktioner,
Unidroit-konventionen
omfattas
av

lagen.

Mot

denna

bakgrund

det

på

på liknande

har jag

leasing

till

sätt vara
lös
egenav

fastighetsleasing.

finansiell

i Sverige

fastighetsleasingen

utgjorts
inte

kan

på finansiell

helt

övervägande

del

över huvud taget
som framgått
leasingoch den föreslagna
inte funnit

tillräcklig

anledning

att låta den nya lagen omfatta fast egendom och därmed inte heller
Vad som sagts om fast egendom gäller i hög grad även för
i 12 kap. JB
byggnad på annans mark. Noteras kan att hyresreglema

tomträtt.
för

närvarande

skilda

gäller

leasingregler

både för

beträffande

reglerna

och för

byggnad.

Om

sär-

som då krävs i 12 kap.
talar för att fastighet och byggnad behandlas
Ett undantag för byggnad är också motiverat

införs

JB avse bådadera, vilket
lika även i leasinglagen.

fastighet

om

bör de ändringar

leasetagarens

konkurs

och

sakrättsliga

379

380

Förslag

näringsidkare

-

för vilka

skydd,
varande
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12 kap.

frågor

innehåller

31 § JB och 7 kap.

2 § JB för när-

för hyra.

regler

regler bör således vara
I lagen har
utom byggnad och tomträtt.
för objektet.
jag av olika skäl valt att kalla den lösa egendomen
Leasinglagen
avser liksom köplagen i princip all slags lös egendom
främst med sikte på lösa saker. I köplagen
och avmen är skriven
föreslagna

Den

lagens

kontraktsrättsliga

begränsade till lös egendom

benämns

"varan".
I vart fall vid
"vara"
emellertid
mindre
är termen
lämplig eftersom den antyder att det är fråga om en omsättningstillgång, vilket vid leasing nästan aldrig är fallet. Inte heller kan termen

betalningsköplagen
mellan

leasing

"sak"

eftersom

användas,

begränsa de sakrättsliga
valt

köpeobjektet

näringsidkare

att använda

denna

reglernas

"objektet",

i leasinglagen

används

tillämpningsområde.

som är den term

i syfte att
Jag har därför

som oftast

brukas

pä

leasingmarknaden.
Finansiell
såvitt

sakrättsliga

har undantagits från leasinglagen utom
och leasetagarens
ändring
om
av leasingavgiften
Motsvarande
undantag finns i Unidroit-konventio-

konsumentleasing

gäller

reglerna
skydd.

för

nen. Nya regler
mentkreditlagen.

konsumentleasing
till

Motiveringar

har i stället

i konsu-

ges i kapitel 11.
den nationella
leasinglagen

Som nämnts i avsnitt 10.2.4 skall
i de fall då lagen om internationell
tillämpas
En särskild

intagits

dessa regler

finansiell

leasing

inte
är

om detta har intagits i leasingbeträffande
lagen
lagen efter samma modell som köplagen föreskriver
Unidroit-konventionen
kraft
internationella
Har
i
för
köp.
trätt
om

tillämplig.

Sverige
eller

bestämmelse

är den internationella

leasingavtalet
leverantören

leasinglagen

tillämplig

om leasegivaren
och motparten
i
i en annan stat och om denne och
har sitt affärsställe
i konventionsstater
har sina affärsställen
eller både

leasetagaren

har

sitt

affärsställe

i Sverige

har lagen i en konventionsstat
som
lag, se art. 3 Unidroit-konventionen.
tillämplig
De bestämmelser
tillämpningsomsom behandlar eller bestämmer
leveransavtalet

och leasingavtalet

rådet återfinns

i 1-3 §§ samt 5 och 6 §§ leasinglagen.

Förslag
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Definitionen

10.3.4

Liksom

Förslag:

av

finansiell

näringsidkare

leasing

i Unidroit-konventionen

är finansiell

mellan
en trepartstransaktion
och en leasetagare. Leasegivaren

leasing

en leverantör,
en
förvärvar
leasing-

i leasinglagen

leasegivare

-

och upplåter
enligt ett leveransavtal
av leverantören
enligt ett leasingavtal.
Lagens definition
leasetagaren

objektet
det till

både indirekt

omfattar

inte

givaren

i
att godkänna de villkor
för hans rätt, att leaseeller

specificerar

väljer,

Definitionen

trepartsleasing.

och direkt

att leasetagaren
ges tillfälle
leveransavtalet
som har betydelse
kräver

tillhandahåller

själv

och

betalningsâtagande
att leasetagarens
delen
för att täcka hela eller den huvudsakliga
beräknat
anskaffningskostnad.
leasingobjektets

leasingobjektet

Unidroit-konventionens

leasing

har beskrivits
och

komplex

definition
av och kännetecken
i avsnitt 9.3.1.
och kommenterats

beskriver

i den

är
av

på finansiell
Definitionen

trepartsaffär

som är
hand
finansiell
leasing
avser definidär det
tionen indirekt finansiell leasing, dvs. en leasingtransaktion
mellan leveranfrån början alltid uppkommer
ett trepartsförhâllande
i definitionen
och leasetagare. De olika momenten
tör, leasegivare

är

momenten
i konventionens
mening.

kan delas upp enligt
-

Leasegivaren
avtal

-

objektet

av leverantören

enligt

ett leverans-

och leasetagaren ingår ett leasingavtal
som ger leasetagaren rätt att nyttja objektet mot betalning av hyra.
förvärv
sker enligt leasetagarens specifikation.
Leasegivarens
Leasetagaren

har

godkänt

specificerat

hand förlita

villkor

leverantörens

objektet

i leveransavtalet

vetskap

och väljer

leasegivarens

sig

förvärvas

Objektet

de

anslutning

i

har

ingåtts

leverantören

sakkunskap

utan att i

och bedönming.

till

ett leasingavtal
som med
leaseeller skall ingås mellan

som skall erläggas enligt leasingavtalet
särskilt beaktande av att hela eller en betydande
för objektet skall amorteras.

finansiell

har

och leasetagaren.

De hyror

Samtliga

som

för hans rätt.

Leasetagaren

givaren
-

förvärvar

med denne.

första
-

följande.

Leasegivaren

betydelse
-

I första

är beräknade

med

del av kostnaden

normalt även i Sverige vid indirekt
dessa moment föreligger
i
kan de angivna momenten
min
bedömning
leasing. Enligt

381

382

Förslag
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näringsidkare

-

för att avgränsa avtalstypen
Med hänsyn till att
leasinglagen.
för
i konvention,
för
materiella
reglerna
de
avpassade
är
momenten
detta
sig
den
svenska
lagen,
föreslås
i
vilka
motsvarigheter
ter
allt

också

väsentligt

finansiell

till

läggas

grund

svenska

i den

leasing

ganska naturligt.
På vissa
Till
direkt

att det är motiverat
anser jag emellertid
avviker från konventionen.

punkter

definitionen

svenska

bör leasinglagen

en början

med leverantören

leasingavtalet

direkt

transaktionen

överlåter

leasingavtalet

sina

eller

till

leasingobjektet

ingår

som ett led i
rättigheter
enligt

och leverantören

som
en finansiär
och ägare. Som noterats i kommentaren
9.3.1
är det osäkert om denna transaktion

detta och
leasegivare

utan även

där leasetagaren

den uppläggning

dvs.

trepartsleasing,

inte bara indirekt

omfatta

att den

därmed

blir

ny

konventionen

till

ryms i konventioemellertid
inte funnit
har
svenska
jag
lagen
definition.
den
För
nens
och
direkt
trepartsleasing,
skillnad
indirekt
på
anledning
att göra
och innefattar
funktionellt
eftersom
dessa transaktioner
är identiska

avsnitt

en smärre juridisk-teknisk
har på följande
lagens definition

I den föreslagna

skillnad.

endast

sätt markerats

att direkt

leasing-

trepartslea-

sing omfattas.
i vilken
leasing avses i lagen en transaktion
avtal leasingeller
ingår
övertar
leasegivaren
ett
part
en
avtalet med en annan part leasetagaren
om upplåtelse av viss
till nyttjande mot betalning leasingavgift,
egendom objektet
objektet enligt ett avtal leveransavtalet
leasegivaren förvärvar
leverantören
med en tredje part
som känner till eller har ingått
leasingavtalet,
/.../.
finansiell

Med

Genom
också

att finansiell
att definitionen

uppfyller
tredje

definitionens
Det

part.
ingående

krävs

leasing

skall

inte omfattar
särskilda

krav

att avsikten

markeras
avse "en transaktion"
alla fall då ett leasingavtal
som

leasingavtal
redan

i anslutning

överlåts
till

till en
leasing-

Således omfattas
var att genomföra en överlåtelse.
efter en tid beinte t.ex. fallet att en leasegivare i ett tvåpartsavtal
särskilda
trepartsregler
är
sig. Leasinglagens
slutar att refinansiera
inte avpassade för sådana fall och skulle ge oönskade resultat om de
avtalets

tillämpades.
utgör

som
av leasegivarens rätt i en transaktion
leasing i lagens mening ges en särskild bestämmelse
karaktär
överlåtelsen
inte ändrar transaktionens
av

För överlåtelse

finansiell

som anger att
leasing
finansiell

se 19 §.

huvudkriUCC är ett av tre kumulativa
§ 2A-103g
I amerikanska
"in
förvärvar
objektet
lease"
leasegivaren
"financial
terier
att
en
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-

connection
with the lease". Motsvarande
lokution
ges i Unidroitkonventionens
1.2b,
dock
omedelbart
endast
för indirekt
art.
leasing. Vidare ingår som ett moment i den franska definitionen
av
finansiell
leasing i form av "crédit-bail"
att objektet skall ha förvärvats för den uthyrning
som leasingavtalet
avser. Enligt den portugisiska leasinglagen
gäller bl.a. att objektet skall ha förvärvats
eller
efter anvisning
tillverkats
Se närmare avsnitten
av leasetagaren.
8.2.2, 9.3.1, 8.4.1 respektive 8.5.1.
definition
bör avvika något från
Jag anser vidare att leasinglagens
såvitt gäller kännetecknet
konventionen
att "leasetagaren specificerar
och väljer

/objektet/

leasegivarens
inte

utan att förlita
och bedömning"
art.

sakkunskap

sig i första
1.2a.

hand på

I sak finns

Den innehåller
att invända
mot denna beskrivning.
flera moment som kan vålla svårigheter
i tillämpningen:
leasetagaren anses ha valt leverantören
lita
utan att primärt

mycket

emellertid
När skall

på leasegivaren
tören

leverantören

tillämpas

Hur

har
ett samarbetsavtal
eller dennes produkter
leverantör,

regeln

när leasegivaren

och leveran-

Vad gäller

är koncernbolag

om leasegivaren mot bakgrund av
rekommenderat
leasetagaren viss leverantör
Hur blir

det om leasegivaren väljer vara eller
och branschen
sakkunskap
om produkten
men
ändå litar
val
Kriterier
leasegivarens
som enklare

saknar

leasetagaren
kan fastställas

och innebär en mera lättillämpad
torde
gränsdragning
med en negativ skrivning,
i likhet med motsvarande
moment
i amerikanska
§ 2A-103g
UCC. Regeln bör då formuleras
så att

erhållas

leasegivaren

inte väljer,

specificerar

eller själv

tillhandahåller

vid tillämpning
tet. Liksom
av Unidroit-konventionens
rekvisit
bör denna skrivning
inte hindra att finansiell

ligger

där leasingavtal

även i fall

i ett tidigare
artikel
1.

brutet

Konventionens
tagaren

givarens

sakkunskap

leasing

ingås för ett objekt
avsnitt
jfr

kriterium

ha valt leverantören
och bedömning,

i denna

före-

som återtagits
9.3.1
under

leasingförhållande

kompletterande

också skall

objek-

motsvarande

del,

utan att primärt
bör i den svenska

att leaselita på lease-

lagen kunna

förhållandena
vid finansiell
Visserligen
leasing
motsvarar
avvaras.
ofta denna beskrivning,
i
finns
föregående
stycke
angetts
men som
det flera

vanliga

situationer

kan vara svårbedömt.
Kriteriet kan också sättas i fråga mot bakgrund av utfominingen
av vissa
materiella
regler i konventionen
intagna även i den
som föreslås
svenska lagen. Det gäller främst reglerna om leasetagarens rätt mot

leasegivaren

vid

där kriteriet

fel och leveransdröjsmål.

Vid

leverantörens

insol-

får stå risken för vad
vens blir dessa reglers effekt att leasegivaren
han hunnit
betala till leverantören
innan denne blev insolvent
se
Även
här
reglerna
dispositiva
närmare avsnitt 10.3.10 nedan.
är
om

383
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med kriteriet

synes de kunna stå i viss konflikt
göra ett i huvudsak självständigt
val av leverantör
leasetagarens

att leasetagaren

skall

bör
Sammantaget
val av leverantör.
därför
inte vara ett kriterium
I vad mån avtal som övervältrar
finansiell
leasing i leasinglagen.
leasetagaren bör kunna jämkas
insolvens
risken för leverantörens
med stöd av 36 § avtalslagen,
t.ex. i fall där leasegivaren är dotter-

bolag till

leverantören,

Ytterligare
skall

leasing
ventionen

får avgöras
från

en avvikelse
här nänmas.

Som

framhållits

kan den innefatta

9.3.1

avsnitt

i rättstillämpningen.

konventionens

definition
av finansiell
till koni kommentaren
viss oklarhet

beträffande

som är
som ingår i den samlade trepartstransaktion
skall de hyror som skall erEnligt konventionen
läggas enligt leasingavtalet vara beräknade med särskilt beaktande av
kostnad för objektet
att hela eller en betydande del av leasegivarens
Oklarheten
gäller främst om endast de
1.2c.
skall täckas art.

det leasingavtal

leasing.

finansiell

skall beaktas
som skall betalas under den löpande hyrestiden
restvärde.
För
avtalat
för
visst
garanti
leasetagarens
eller även t.ex.
betydelse
ha
någon
det
inte
bör
den svenska lagen har jag ansett att
sätt leasetagaren erlägger de belopp
under vilken tid eller på vilket

hyror

sig. Inte heller bör det spela någon
som leasegivaren har tillförsäkrat
framgår av leasingavtalet som
roll om leasetagarens betalningsansvar
eller
avräkningsöverensanslutande
optionseller
sådant
av
kommelser.
Den aktuella regelns syfte är att dra gränsen mot andra
finansiella
att lyfta fram det särskiljande
leasetagaren
består
i
de
belopp
att
moment
som
momentet.
skall betala eller ansvarar för inte främst fungerar
som ett vederlag
för nyttjandet utan för att leasegivaren skall få täckning för i första
leasetagarens anskaffning.
hand det belopp med vilket han finansierat

nyttjanderättsavtal

genom

Detta

Med
vikt

hänsyn

till

att fästa avgörande
till nyttjankan anses som en motprestation

detta är det inte ändamålsenligt

om betalningen

vid

det.
att alla belopp som leasetagaren skall betala eller
kan
göras skyldig att betala bör beaktas. Detta inleasegivaren
av
förlänghar säljoptionsrätt,
kluderar
när leasegivaren
optionspriset
och
förlängning
ningsvederlaget
när leasegivaren har rätt att påkalla
Vid avtal med
av leasetagaren utställda garantier för visst restvärde.
Det sagda innebär

köpoption
betala

skall

är optionspriset
eller

ansvarar

däremot
för.

Den

inte ett belopp
sanktion
eller

som leasetagaren
annan skyldighet

kan vara försedd skall däremot beaktas, såsom det vederlag till vilket leasetagaren kan vara skyldig att
leasetagaren kan ha att utge om
förlänga avtalet eller den straffavgift
diskvalificerar
objektet. I vilka fall sådana villkor
han återlämnar

med

vilken

avtalet

köpoptionen

ibland

som nyttjanderättsavtal

behandlas

i följande

avsnitt

10.3.5.
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Genom

och betalningsgarantier
vid sidan
att även betalningsansvar
de
medräknas
egentliga
vid
leasingavgifterna
klassificeringen
av
av
kan kraven höjas på hur stor del av anskaffningskostleasingavtalet,
naden

skall
täcka.
leasetagarens
åtagande
Konventionens
som
"en betydande
del" har i leasinglagen
sålunda ändrats till

lokution

"den huvudsakliga
Definitionen

10.3.5

delen".

av finansiell

med

Leasingavtal

Förslag:

återfinns

leasing

optioner

i 2 § leasinglagen.

- gränsen

mot

köp

Ett leasingavtal

och inte ett köpeavtal
skall enligt
har rätt eller
även om leasetagaren
skyldighet
pris, under
att lösa objektet till visst förutbestämt
intresse av hur objektets markförutsättning
att leasegivarens

leasinglagen

nadsvärde

föreligga

skulle

beaktansvärt
aktansvärt
skall

när
skall

utvecklas
avtalet

köpråttsliga

gälla i fall då objektet
vid samma

Var

regler
vid

till

detta

detta

pris

intresse

inte

tillårnpas.

avtalets

och avräkning

försäljningsvärderas
värde

i förhållande

ingicks.

Motsvarande

slut skall

ske mot

var
be-

säljas eller

dess kalkylerade

tid.

Unidroit-konventionen

innehåller
en bestämmelse
av vilken framgår
i trepartstransär tillämplig
även om leasingavtalet
att konventionen
aktionen ger leasetagaren köpoptionsrätt
eller förlängningsrätt
och att
detta gäller
art.

1.3.

även om optionen kan utövas till ett symboliskt
vederlag
till bestämmelsen
Bakgrunden
har beskrivits
i kommenta-

avsnitt
ren till konventionen
utformats
för att konventionen

9.3.1.
skall

Härav
få så bred

framgår

att den

har

som möjligt. Tanken är att såväl stater där förekomsten
köpoption
är ett
av
kriterium
nödvändigt
på finansiell
leasing som stater där en köpoption medför att avtalet bedöms som ett köpeavtal skall kunna an-

sluta

sig. Att

skall

alltså

regler

saklega
inte

respektive

hindra

köp

anslutning.

anslutning

föreligger

enligt

Konventionen

nationell

innehåller

rätt

inga

för bedömning

eller förlängningsav avtal med säljoptionsrätt
Inte heller anges hur olika typer av kombinerarätt för leasegivaren.
de optioner skall bedömas.
Vilken
är kanske

betydelse

optioner

den fråga

har för den civilrättsliga

där bedömningen

klassiñceringen

leasing varierar
av finansiell
mest mellan olika stater. Som angetts i kapitel 8 är t.ex. i USA den
ekonomiska
effekten
av främst köp-, sälj- och förlängningsoptioner
avgörande för frågan om det föreligger
leasingavtal eller
ett verkligt
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I Frankrike
är förekomsten
av köpoption
ett avtal om säkerhetsrätt.
"crédit-bail"
gynnade leasingformen
för att den särskilt
nödvändig
den
portugisiska
enligt
Motsvarande
gäller
handen.
för
skall vara
har

Tyskland

I

leasinglagen.

tidigare

jämställt

talningsköp.

För

utformningen

och på ekonomiska

För

svensk

av avbetalmed avbe-

tillämpningen
med

köpoption

av tyska optionsvillkor
grundade
överväganden

är dock

de

föreskrifterna

helt dominerande.

skatterätten

inom

vid

leasingavtal

ningslagen
särskilda

man

del är de allmänna

utgångspunkterna

för den civilrätts-

utformat
klara. Ett såsom leasingavtal
relativt
liga gränsdragningen
avtalet
inte har
avtal bedöms i princip som ett nyttjanderättsavtal
om
till
nyttjaöverföra
äganderätten
sådant innehåll
att det måste anses
Detta innebär
ren, varvid köp föreligger.
och avtal med förlängningsoption

optioner

en början att avtal utan
för endera parten inte kan

till

innehåller
i dessa fall inte något som kan
anses som köp. Avtalet
fri
förfoganderätt
får
över objektet eller dess
medföra
att nyttjaren
ömsesidiga sälj- och köpåtaganden
värde. Eftersom
ett köp innefattar
kan köp

föreligga

inte heller

i princip

om ena parten

sitt sälj- eller köplöfte.

han skall fullgöra

Leasingavtal

kan välja om
med köpoption

inte att bedöma som köp.
enkla fall blir bedömningen
dessa relativt
Kommer
man utanför
har under senare
på leasingmarknaden
svårare. Produktutvecklingen

eller

år

med säljoption

att olika
vuxit fram.

inneburit

optionstyper
kor

är alltså normalt

sofistikerad

mycket

och sanktionerade
typer
av kombinerade
I många fall är utfommingen
av dessa villoch
ekonomiska
och föregås av noggranna

De fördelar
som i olika avseenden ligger i
också lett till att transaktioner
har
avtalsformen
leasing
använda
att
Ofta är
överskrida
gränsen
mot köp förekommer.
som måste anses
osäkerhet
den
risktaganden,
det här fråga om medvetna juridiska
men

juridiska

överväganden.

av särskilt nya och komplexa optionsomklassiñceringar.
även en risk för oförutsedda
i avsnitt 4.2.3 visar, att det vid en civilrättslig
Genomgången
anafallen främst blir fråga om att avgöra om den
lys av de svårbedömda

som föreligger
former innebär

i bedömningen

avräkningsvillkoren

i options-

eller

rättigheter

och skyldigheter

och därav

överenskomna

följande

fördelningen

ekonomiska

att nyttjaren måste anses ha förvärvat
nedan till den närmare gränsdragningen.
återkommer
Som nämnts i avsnitt l0.3.1
ger Unidroit-konventionens

och risker

innebär

av
förmåner

objektet.

Jag

regler

om

leasegivarens återtagande av leasingobjektet uttryck
regler, som utgår från att en hyrestagare
för allmärma hyresrättsliga
Uti objektet.
ägarintresse
inte förvärvar
genom sina betalningar
sig objekrätt att tillgodogöra
hyraren har därmed som utgångspunkt

uppgörelsen

vid

tets kvarstående

värde

vid

avtalstidens

utgång

och får normalt

även
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för

då kan vara lägre än beatt objektets marknadsvärde
bakgrund härav är det konsekvent
har rätt
att uthyraren
sig ett övervärde
i objektet när avtalet bryts i förtid.
att tillgodoräkna
Annorlunda
förhåller
det sig vid avbetalningsköp,
där säljaren inte
räknat.

Mot

har något

kvarstående

betalningen

erlagts.

ägarintresse
I stället

i köpeobjektet

kan köparen

efter

tillgodogöra

månen

av objektets värde och står den kommersiella
objektet inte visar sig kunna säljas till minst det pris

att den sista
sig hela förrisken

av att

som köparen

själv fått betala.
I amerikanska

UCC

ett hyresavtal

har den angivna

principiella

och ett avbetalningsköp

grundläggande

tudelning

mellan

eller

verkliga

skillnaden

hyresavtal

mellan

föranlett

pantavtal

en
leases"

"true

och hyresavtal

interest"
"security
som skapar blott en säkerhetsrätt
för uthyraren.
För de förra avtalen tillämpas
§ 2A UCC:s

i objektet

hyresrättsliga
UCC:s

regler

vid en uppgörelse efter återtagande, medan § 9
regler tillämpas i de senare fallen. Även i övriga
länder synes man i kommersiella
genomgångna
av-

panträttsliga

av utredningen
talsförhâllanden

upprätthålla

distinktion.
en motsvarande
för avbetalningsköp
avräkningsreglerna

de tvingande

ger

betalningsköplagen

mellan

näringsidkare

mfl.

I Sverige
9

och för pantavtal

§ avoch

säkerhetsöverlåtelse

37 § avtalslagen
och reglerna om gränsdragoch hyresavtal
avbetalningsköp
1 § andra stycket
förstnämnda
lag uttryck för samma grundläggande
synsätt.
I förslaget till leasinglag har intagits motsvarande
regler för uppgörelsen vid återtagande som i konventionen
se om dessa avsnitt
mellan

ningen

10.3. 10 nedan.

Dessutom

föreslås

regler

om leasingavtalets behandom leasetagarens sakrättsliga
skydd som kan sägas bygga på den rådande skillnaden
mellan hyresavtal och avbetalningsköp
Jag föreslår ingen ändring
och pantavtal.
i avbetalningsköplagen.
avräkningsreglerna
av de nuvarande
vid

ling

Med

leasetagarens

till

hänsyn

konkurs

och

det anförda

och den osäkerhet som föreligger
optionstyper,
av mera komplexa
anser jag
det i leasinglagen
finns behov av en bestämmelse
som slår fast
skillnaden
principiella
mellan leasingavtal
och avbetalningsköp
under vilka
preciserar
förutsättningar
som på vissa punkter

bedömningen

särskilt

vid
att
den
och
ett

leasingavtal
regler
för

Eftersom
och inte ett avbetalningsköp
föreligger.
dessa
indirekt
uttrycker när ett som leasingavtal utformat
avtal över-

äganderätt,

vilket

är samma

gränsdragningsbestämrnelse

fråga

som avbetalningsköplagens
allmänt
behandlar,
har jag inte

mera
regel.
att ändra avbetalningsköplagens
Den nya gränsdragningsbestärnmelsen
har intagits i 3 § leasinglagen. Med hänsyn till att bestämmelsen
ges i en lag som reglerar
funnit

leasing

anledning

anges

positivt

under

vilka

förutsättningar

ett

leasingavtal
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när avtalet

föreligger

drar bestämmelsen

nämnts

Som redan
vissa typer av optioner.
samtidigt
en gräns mot köp på ett sätt som
gällande
rätt se avsnitt 4.2, särskilt
av

innehåller

min bedömning
motsvarar
I enlighet härmed utgår
4.2.3.

från att det för köp krävs att
något moment som kan medföra att nyttjaren får fri
avtalet innehåller
utan optioförfoganderätt
över objektet eller dess värde. Leasingavtal
kommer
endera
för
med
förlängningsrätt
leasingavtal
och
parten
ner
då
förlängning
föreligga
inte
heller
bör
inte i fråga. Köp
därmed

reglerna

för endera parten. Det sagda anser
utgör ett av flera optionsalternativ
i lagen.
jag inte behöver uttryckas
finns behov av att reglera är avtal
Vad som enligt min bedömning

pris,
har rätt att köpa objektet till ett förutbestämt
avtal där leasetagaren är eller kan göras skyldig att köpa objektet till
pris samt avtal där objektet skall säljas eller försäljett förutbestämt

där leasetagaren

vid avtalstidens

ningsvärderas

slut och avräkning
i avsnitt

Analysen

pris.

sedan skall
vid

4.2.3

ske mot

handen

att
ger
att
som köp under förutsättning
inte har
utformats
på sådant sätt att leasegivaren
optionsvillkoren
det i första
i objektet. Eftersom
ägarintresse
kvar något beaktansvärt

ett förutbestämt
avtalet i dessa

bör

fall

förmån och risk av
av ekonomisk
från
värde restvärdet
som skiljer hyresavtalet
vid
främst
dessa faktorer
som bör vara avgörande
i avsnitt 4.2.3 bör
I linje med vad som framhållits

hand är den avtalade
objektets återstående
är det

köpet,

klassificeringen.

betraktas

fördelningen

har ett beaktansvärt
antingen
att leasegivaren
eller står
intresse av att objektets restvärde blir högre än kalkylerat
blir lägre än kalekonomisk
risk av att restvärdet
en beaktansvärd

det för

leasing

räcka

innebär att leasegivaren har del av både förmån
bedömning
samlad
avgöra om leasegivaren kan anses
och risk får en
i objektet.
ägarintresse
ha kvar ett beaktansvärt
.
skall den förmån
ägarintresse
Vid bedömningen
av leasegivarens

kylerat.

Om avtalet

i första hand vara avgörande.
som följer av avtalade villkor
emellertid
inte bara den avtalade utan
bör
avsnitt
4.2.3
i
Som angetts
beäven den reella förmån och risk som följer av optionsvillkoren

och risk

inkonsekvenser

svårmotiverade
aktas. Om detta inte görs uppkommer
ekonomiskt
identiskt
med
optioner
i bedömningen
av
tion.

Att

även reella

nen mellan avtalat
betydelse.
tillmäts

förhållanden

optionspris

beaktas

och förväntat

utfall

och funk-

att relatiomarknadsvärde

främst

innebär
framtida

av gällande rätt bör avtalet i tveksamma
motiverat
i sådana
Detta är särskilt
leasingavtal.
anses som ett
aktuella
objektet
för det
är svår
på marknaden
där utvecklingen

Som påpekats vid analysen
fall
fall

att förutse

och

avtalet

löper

för

mycket

lång

tid.

Risken

för

att
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leasingavtal

på lösa

sådan tillämpning
Vid

grunder

omklassiñceras

till

köp

vara liten.

de optionstyper

som

3 § leasinglagen

reglerar

-

näringsidkare

bör

med

.
innebär

en
det

sagda följande.
för

Köpoptionsrätt

leasetagaren

En rätt för leasetagaren

objektets

att köpa objektet till ett visst förutbestämt
han
har
rätt att tillgodogöra
sig förmånen
att
av att
marknadsvärde
vid tiden för optionens utövande visar sig

bli

än det förutbestämda

pris

innebär

högre

priset. Risken av att objektets värde
bli
sig
lägre
än detta står däremot leasegivaren,
samma
eftersom
inte
leasetagaren
är skyldig att köpa till detta pris. Som
utgångspunkt kan ett avtal med köpoptionsrätt
således inte anses som
vid

tid visar

köp. Undantag gäller dock om leasetagarens optionsrätt sanktionerats
på sådant sätt att leasetagarens rätt att återlämna objektet inte medför
risk för leasegivaren.
någon beaktansvärd
Detta gäller till en början
priset oavsett
om leasetagaren är skyldig att betala det förutbestämda
objektet eller att återlämna det, men även
om han väljer att förvärva
då leasetagaren har att betala skadestånd om han återlämnar
objektet.
Huruvida
skadeståndet
beräknas konkret
fastställs
eller
i förväg till
visst

belopp

fastställda

eller

viss procentsats
saknar
eller straffavgiften

ersättningen

förutsatt
att den
är så hög att leasetagarens
någon beaktansvärd
ekonomisk

rätt att återlänma objektet inte medför
risk för leasegivaren.
Främst är detta

överstiger

den skillnad

priset och objektets

betydelse,

fallet

då ersättningen

föreligga mellan
som kan förväntas
då optionen kan utövas.
marknadspris

klart

options-

Exempel: Optionspriset
70.000 kr och
är 100.000 kr, straffavgiften
beräknas vid avtalets ingående kunna sjunka till
marknadspriset
kr. Risken som sådan för att marknadspriset
lägst 50.000
skall
komma
beaktansvärd,
understiga
optionspriset
är här givetvis
att
risk
men leasegivaren står inte någon häremot svarande ekonomisk
Väljer
ens om det största prisfall som kan förutses skulle inträffa.
får leasegivaren
leasetagaren i sådant fall att inte köpa objektet,
70.000
kr av leasetagaren plus 50.000
kr vid en försäljning
på
marknaden,
dvs. totalt 120.000 kr, vilket är 20.000 kr bättre än
här bortses från transaktionskostnader
optionspriset
som inte kan
övervältras
Först om det föreligger
leasetagaren.
en risk för att
kan sjunka under 30.000 kr står leasegivaren någon
marknadspriset
relevant risk, och först då denna risk kan betecknas som beaktansvärd står leasegivaren en sådan risk som här krävs.
Om exemplet ändras så att straffavgiften
är 30.000 kr och det
lägsta marknadsvärde
som parterna tar i beaktande är 40.000 kr,
måste leasegivarens
risk däremot
Redan när
anses beaktansvärd.
ekonomisk
marknadspriset
kryper under 70.000 kr uppkommer
en
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näringsidkare

-

och från 70.000 ned till 40.000 är det 30.000
risk för leasegivaren
står en beakför vilket leasegivaren
det
prisfall,
Storleken
kr.
av
Leasetansvärd
risk, är med andra ord 30 % av optionspriset.
givarens relevanta risk kan då sägas vara just 30 %, vilken risk är
kan därmed inte från början anses ha köpt
Leasetagaren
betydlig.
varan.
Det

någon reell

innebär

pris

risk

vid

risk

aktansvärd

då optionen

tidpukt

den

det inte spelar någon roll
för

Säljoptionsrätt

beräknade
Eftersom

marknads-

någon

be-

då anses som
kan i detta typfall även

bör

restvärderisk

bristande

förhållandet

grundas

objektets
kan utövas.

på leasegivaren

inte ligger

Leasegivarens

köp.

understiga

klart

kan förväntas

priset

inte
för leasetagaren
en köpoptionsrätt
avtalade
då
det
optionsför leasegivaren
är

då

huvudfallet

andra

avtalet

i sig är så lågt att
att det utfästa optionspriset
betalas
eller
det
för leasegivaren
om

leasegivaren

gäller på
avtal med köpoptionsrätt
som här anförts beträffande
Även
här är utgångsmotsvarande
sätt för avtal med säljoptionsrätt.
står i detta
punkten att avtalet inte kan anses som köp. Leasetagaren

Vad

fall

visserligen

för

risken

att

leasingobjektets

marknadsvärde

blir

men genom sin rätt att sälja
leasetagaren har leasegivaren förmånen

optionspriset,

lägre än det förutbestämda

tredje man i stället för till
har
Leasegivaren
det kalkylerade.
objektets värde överstiger
att
av
i objektet.
ägarintresse
således som utgångspunkt
ett beaktansvärt
där avtal
finns dock två huvudfall
Liksom
vid avtal med köpoption
fallet
då
optionen
första
är
bör anses som köp. Det
med säljoption

till

på ett sätt som gör att man inte kan tala om en verklig
Det andra fallet är då optionspriset
leasegivaren.
satts så
skulle
att leasegivaren
högt att man kan bortse från möjligheten
diskuterats
båda
fall
har
håll.
Dessa
kunna få ett bättre pris
annat
i avsnitt 4.2.3, vartill här hänvisas.
och exempliñerats
sanktionerats
för

valrätt

Objektet
mot

skall

ett avtalat

säljas

eller

försäljningsvärderas

och avräkning

ske

restvärde

avräkningsI detta fall är det i första hand avgörande om föreskrivna
restvärdet,
fastställda
är
villkor,
men även nivån på det i avtalet
ägarkan anses ha kvar något beaktansvärt
sådana att leasegivaren
i objektet.

intresse
malt
håller

står

Eftersom

restvärderisken,

minst

ett eventuellt

det avtalade
överskott

typ av avtal norleasegivaren
att
att garantera
erblir det avgörande som regel hur

leasetagaren

genom
restvärdet,

försäljningen

i denna

eller

värderingen

skall

för-
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delas.

Har

Förslag

leasetagaren

försäljningen

etc.

givarens

räkning

intresse

i objektet.

skott

samtidigt

till

rätt

till

fullo

allt

sker

överskott

för

-

näringsidkare

är det uppenbart

leasetagarens

och

inte

att
lease-

och att leasegivaren alltså inte har kvar något ägarOm däremot leasegivaren
har rätt till allt överinnebär
som leasetagaren svarar för allt underskott,

avtalet samma fördelning
och risk som ett avtal med
av förmån
Avtalet bör då betraktas som ett köpeavtal endast om det
säljoption.
avtalade restvärdet har satts så högt att det är osannolikt
att ett överskott skulle kunna uppkomma.

Antag t.ex. att en ny personbil
talstidens
utgång skall säljas,

leasas för tre år, att bilen vid avsedan skall ske där
att avräkning
leasetagaren
leasegivaren
garanterar
ett restvärde
om 80 % av
kontantpriset och att leasegivaren enligt leasingvillkoren
har rätt till
den del av försåljningsintäkten
det avtalade restsom överstiger
värdet. Om bilens marknadsvärde
efter tre år beräknas motsvara
50 % av kontantpriset
omkring
kan man här bortse från möjligheten av att överskott
skulle kunna uppkomma.
Eftersom
leasegivaren därmed saknar beaktansvärt
ägarintresse
är avtalet att anse
som köp.
När det avtalade

restvärdet
kan anses motsvara en realistisk
bedömmarknadsvärde,
bör det för leasingavtal
av objektets framtida
knappast krävas att leasegivaren förbehåller
sig hela det försäljningsöverskott
kan
det
överstiga
avtalade
restvärdet.
Hur stor del
som

ning

härav
kan

kan släppa ifrån
som leasegivaren
dock inte sägas generellt
utan får

Detsamma
eller

gäller

underskott

leasegivaren
med hänsyn

för sådana avtal
eller bådadera.

risk av objektets
motsvarande

restvärde

Tilläggas
underskott.

jfr

bedömning

försäljningskommission

leasetagaren

blir

köp

till

fall.

där båda parter har del i överskott
skall även här avse om

Bedömningen

kan anses ha kvar något verkligt
ägarintresse
i objektet
till den avtalade och reella fördelningen
av förmån och

för

leasingavtal

sig utan att avtalet
bedömas från fall

SOU
vid

1988:63 s. 54 ff, 59 f och 260 f
mellan
gränsdragning
avtal om

och överlåtelse.

Det

förtjänar

upprepas
bör anses föreligga i tveksamma
fall.
kan att avräkningsvillkoren
givetvis även kan innebära
har rätt till
Avtalets

överskott

fördelning

fall ett avtal med köpoption,
det fallet är då påkallad.

medan

leasegivaren

står risken

att
att
för

i sådant
av förmån och risk motsvarar
och samma princiella
bedömning som i
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rätt

Leasegivarens

10.3.6

att

ändra

leasingavgiften

sig rätt att ändra leasingatt ändra denna i
avgiften skall han ha rätt och skyldighet
noterad referenskurs
i en officiellt
till ändringar
anslutning
Leaseleasingavtalet.
i
har
eller referensränta
angetts
som
Om leasegivaren

Förslag:

inte ändra leasingavgiften

får i princip

givaren

förbehållit

med leveransen

av någon annan
av objektet eller

som inte har samband
allmänheten.
åtgärd som avser att träffa
en offentlig
noteringen eller kan leasegivaren visa att
Upphör den officiella
får
sin funktion,
den angivna referensen generellt har förlorat

orsak
med

byta till

han dock

noterad

någon annan officiellt

referens

om
en väsentlig höjskall leasetagaren ha rätt att lösa ut
ning av leasingavgiften
restvärde
kalkylerade
till
dess
matematiska
leasingobjektet

sig sådan rätt.

han förbehållit

Medför

bytet

för bytet.
leaseskall vidare vara skyldig att underrätta
Leasegivaren
och
leasingavgiften
beslutade
ändringar
om
av
tagaren om
tider
vid
de
referensränta
eller
referenskurs
senast
byte av
som
I
i 13 § konsumentkreditlagen.
fall föreskrivs
för motsvarande
vid tiden

om ändring skall grunden för ändringen anges
kan kontrollera
sätt att leasetagaren
om den
möjliggöra
avtalats.
För
vad
med
att
överens
stämmer
som
för
skall i leasingavtalet anges förutsättningarna
sådan kontroll

en underrättelse

på ett sådant

ändring

och avtalets

internränta.

om ändring av leasingavgiften
till leasetagarens förmån.
tvingande
vara

Reglerna

skall

i sin

helhet

Bakgnmd
en del av de problem som leasetagare
rätt att ändra leasingavgiften.
leasegivares
av
har koppdå leasingavgiften
inte
normalt
Några problem föreligger
90 dagars
såsom STIBOR,
lats till en eller ett par referensräntor,
Annorlunda
eller någon liknande
statsskuldväxlar,
Kl
parameter.

I avsnitt

4.4.2

har beskrivits

kan ha med anledning

har rätt att ändra leasingavgiften
marknad
där leasegivaren vid var
vid ändring av "ränteläget på den
finanspå vilken
"räntan på den marknad
sig",
tid reñnansierar
eller
"det allmänna ränteläget"
sin verksamhet",
bolagen finansierar
förhåller

liknande.
allmänt

det sig när leasegivaren

Problemet
hållna,

att leasegivaren

med

ospecificerade
i praktiken

som sådana är att de är så
för leasetagaren
och svårkontrollerade

dessa villkor

ges utrymme

att skönsmässigt

höja och

Förslag
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Som

att sänka leasingavgiften.
detta i högre grad vid leasing

underlåta

gäller

de olika

eftersom

att redovisa
leasingavgifterna

debiterade

i avsnitt

än vid kreditgivning

4.4.2

i allmänhet,

består av inte
som leasingavgiften
normalt
och leasegivarna
vid debiteringen

eller

misstänker

då leasetagaren

dem

är beredda

inte

näringsidkare

komponenter

i avtalet

specificeras

framhållits

-

vad

överstiger

avtalet

medger.

att de
Mot

i många fall saknar uppgift om ränteav att leasingavtalet
på leasegivarens upplåning vid avtalets början och leasingavtaeller avtalsräntan
antingen är
inneboende
ränta internräntan

bakgrund
nivån
lets

för
svår att räkna ut för leasetagaren,
är det ofta omöjligt
i avtalet
leasetagaren
att avgöra om leasegivaren vidgat sin marginal
i så fall är tillåten.
och om marginalvidgningen
okänd

eller

komma
tid

till

visat
ofta

som
skap eller

rätta med angivna

som kan användas för att
I praktiken har dessa emeller-

remedier

i och för sig rättsliga

Det finns

problem.

sig vara svåra att använda, främst därför att leasetagaren,
den kunsällan har de resurser,
är en mindre företagare,
den position
eller

att kunna driva igenom sina
I fall där leaseleasingavgift.
av
inte sällan ha
sin sak lär de emellertid

som krävs
återbetalning

för

krav på jämkning
tagare haft resurser att driva
fått igenom sina krav eller också har förlikning

skett
en för leaselär
genomgående
vara
tagaren
gynnsam
prövas av domstol.
obenägna att låta avgiftstvister
upprepade gånger och från
Under arbetets gång har utredningen
på fall eller grupper av fall där avsevärd
skilda håll uppmärksammats
nivå.

relativt

eller

överdebitering
Det material

Leasegivarna

förekommit.
av leasingavgifter
här
pekar
på
föreligger
att detta är
som
fall på
i
många
De överuttagna
beloppen ligger

s.k.

"skruvning"

och de uppgifter

ett utbrett problem.
en sådan nivå och följer

ett sådant mönster att det inte kan vara fråga
sida eller om höjningar
från
leasegivarens
misstag
som kan motom
finns
vidare
inget
Det
kostnadsökningar.
verkliga
som tyder
svara
skulle
"skruva"
härav
eller grupper
att vissa leasegivare/fmansbolag
sina leasingstockar
Tvärtom

framträder

Vid jämförelser

eller mindre

i större
bilden
mellan

än någon annan.

utsträckning

av ett branschproblem.
utvecklingen
av debiterade

i

leasingavgifter

notelöpande leasingavtal
av någon av de officiellt
vilka varit och är representativa
rade räntor på penningmarknaden,
har för stora avtalsupplåningskostnader,
för flertalet
finansbolags
och utvecklingen

kunnat visas att de avgifter som debiterats under
massor i efterhand
successivt
avtalens löptid
tappat kontakten med leasegivarens verkliga
fråga om
I stället har det i hög grad varit
upplåningskostnader,

ogrundade

marginalvidgningar

att den turbulens
endast marginellt

från leasegivarens

sida. Tilläggas

kan

som tidvis rått på den svenska penningmarknaden
De konstapåverkar utfallet av dylika jämförelser.
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terade

marginalvidgningarna

verkan

saknar

nämnvärd

De sätt på vilka

så stora

är regelmässigt

att denna

på-

betydelse.

"skruvning"

av leasingavgifter

har skett

är bl.a.

följande.
-

baspriset

När

leasegivaren
-

t.ex. därför att ytterligare
samtidigt sin marginal.

höjs,

leasegivarens

När

upplåningskostnader

ökar

motiverar.
mer än vad kostnadsökningen
När
leasegivarens
upplåningskostnader

avgiften

inte alls eller

mindre

objekt

höjs

minskar

leasas,

ökar

leasingavgiften
sänks

än vad kostnadsminskningen

leasingföran-

leder.
-

leasegivarens

När

upplåningskostnader

avgiften senare än när kostnaderna
Leasegivaren
höjer leasingavgiften

låningskostnaden

minskar

sänks

leasing-

ökar.

utan att någon ökning av uppeller någon annan kostnadsökning
föreligger
men

påstås föreligga.
sällan

Inte

har dessa

leasingförhållande,
helt förlorat
sådan

bedömning

och

huvudsak

är de mindre

kontrollerbar

Den

De större

vilka

leasetagarna

lär i stor utsträckning

se

avtal.

eller

enbart

ändringar

i en

har leasegivaren

ökade

redningsarbetet

frihet att ändra leasingavgiften
efter
som helst som har angetts i leasingvillkoren.
har
som därvid har vållat de största problemen

grunder

ändringsgrund
varit

mot

som ändringsgrund

För närvarande

alltså

bakgrund

av att det i
leasetagamas avtal som inte är kopplade till
referensränta
faktiska
leasegivarens
utan till

sig parameterkopplade

referensränta

i princip

motiverad

upplåningskostnader

Faktiska

följd

är missförhållandena

är särskilt

upplåningskostnader.
att skaffa

använts

till

omfattning

utrymmet
En sådan reglering

till

fått

på detta område av
bör införas
lagregler
att tvingande
som
för missbruk av rätten att ändra leasingavgiften.

art
minimerar

någon

samtidigt i ett och samma
efter en tid
att avtalsräntan
med marknadsräntoma.

sambandet

min

Enligt

"tekniker"

vilket

uppláningskostnader

har branschexpertis

för

leasegivaren.

på området

uttalat

Under

utoch åskådlig-

gjort

ofta är mycket komplex och
upplåningsbild
att ñnansbolagens
är omöjligt
att det i praktiken
att i leasingavtalet
ange de faktiska
upplåningskostnaderna
på sådant sätt att leasetagaren kan kontrollera
ändringar av leasingavgiften
är avtalsatt företagna eller underlåtna

enliga.

Som

redan

redda att i efterhand

nämnts

redogöra

brukar

leasegivarna

för dessa kostnader.

inte

heller vara beFrån fmansbolags-

Förslag
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håll

själv kan ha svårt att
att till och med leasegivaren
har ändrats eller vad dessa i
upplâningskostnaderna

har hävdats

överblicka

näringsidkare

-

hur

har bestått

detalj

av.
är leasetagarnas rätt således
som inte är parameterkopplade
avtalets ändringsvillkor
helt beroende
tillämpar
av att leasegivaren
och inte utnyttjar
de möjligheter
till "skruvning"
lojalt och korrekt
I avtal

Som

ovan har många leasegodtagbart
sätt utan tagit
ett
utanför avtalets ramar. Detta för-

föreligger.
som uppenbarligen
inte hanterat
givare emellertid

att vidga sina marginaler
i det
talar för att endast ändringar
noterad referensränta,
i någon officiellt

chansen
hållande

uttryckt

för

grund

leasegivaren

som
skäl av mer principiell
innebär
En referensränteregel

av
följande

karaktär

givarens

kunders

innebär

leasingavgifter

även för

liknande,

åberopas
Även

av leasingavgiften.
kan anföras för detta.

i befint-

återspeglas

får
att dessa kunder
val av fel marknad
eller

att absorbera
egen förmåga
leasegivarens
ägare. Tillåts
även ökade

leasegivarens

av
och även före
övervältras

kreditförluster

direkt
däremot

oskicklighet,

leasegivarens

oberoende

merkostnaden

ränteläget,

bör kunna

sig bättre

om han
faktiska refmansieringskostnader

förlusten

betala

ändring

allmänna

erhåller vinsten om
att leasegivaren
och att han får stå för
än referensräntan
reñnansierar
där leasesig sämre. En ordning

han refinansierar

liga

noterats

detta

på befintliga

leasetagare

vilket

Lagut-

vid tillämpning
ansett vara godtagbart
av 11 § konsumentEriksson/
bet.
1991/92:LU
28
14,
däremot
jfr
kreditlagen,
s.
se
Konsumentkrediter
liksom
volymminskLambertz,
s. 143 not 30,
har godtagit i skrining hos leasegivaren
vilket Finansinspektionen
skottet

och 1993-11-15

1993-10-12

velser

väsentliga

får dessa leasetagare

stå för

alla

I realitesom finns i leasegivarens verksamhet.
under avtalens
leasetagarna därmed att leasegivaren

kostnader

ten garanterar
löptid erhåller

hade när avtalet
som rörelsen
samma vinstmarginal
vinsten av
För att detta skall kunna godtas måste emellertid
motsvarande
mån
tillfalla
verksamhet
i
leasetagarna
framgångsrik
en
och inte i första hand leasegivarens ägare. Detta ställer stora krav på
så att han inte förleds att reagera olika
hos leasegivaren
disciplinen
startade.

på kostnadsökningar

och kostnadsminskningar.

sådan

är att räkna
all nödvändig

disciplin

inte

delge alla leasetagare
följa

verksamheten,
är korrekta

avgiften
borde

ha gjorts

risk

information

visar

måste

att
vidare

för att de skall kunna
av leasingom ändring

skett.

får
sätt innebär att leasegivaren
som på beskrivet
i något avseende medför
även om han misslyckas

En konstruktion
bara

Erfarenheten

Leasegivaren

ändringar
avgöra om leasegivarens
och, vilket är särskilt svårt, bedöma

när ingen ändring

kostnadstäckning
inte

med.

för

spekulativt

beteende

hos leasegivaren.

Eftersom

395
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-

innebär konstruktiovara oförändrad
för leasegivaren
att sträva mot ett
blir frestelsen
ändå
inte.
Däremot
det belönas

i princip

vinstmarginalen
heller

nen inte
rationellt
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beteende:

skall

stimulans

någon

eller åtminstone
att tolka dem till sin
stor att inte följa reglerna,
eftersom detta är det enda nämnvärda
sättet för leasegivaren
fördel,
Risken att
i den löpande verksamheten.
att påverka vinstutvecklingen
sköts diskret.
om förfarandet
torde också ha en konkurrenshärnrnanför en leasetagare att ingående
eftersom
det är omöjligt
därför
En leasetagare kommer
leasegivares verksamheter.

är dessutom liten
Den angivna konstruktionen

bli ertappad
de effekt,

följa

flera

En referensskäl att begränsa sitt urval av leasegivare.
av praktiska
effekt. Med en sådan
ränteregel har däremot en konkurrensstärkande
spelrum där han kan agera
regel har leasegivaren stort affärsmässigt
sin vinstmarginal

för att maximera
Den övre gränsen

inte

leasegivaren

varvid

inom
blir

för vinstmarginalen
har

ramen för hela avtalsräntan.
här lika med avtalsräntan,

kostnader.

några

Någon

undre

gräns

rationellt

ansvar för leaseeller förluster.
Genom att det finns ett
allmänna oskicklighet
till ett
tillstånd
att sträva efter bör leasegivaren stimuleras
för både den
vilket
bör vara en förutsättning
beteende,

enskilde

leasegivarens

finns

inte,

däremot

givarens
förbättrat

dvs.

har

leasetagaren

och hela branschens

inget

utveckling.

1991/92:83
s.
referensränteregel,
mot en
f angavs
vilka ledde fram till att en sådan regel där inte infördes jfr däremot
Ds 1990:84 s. 75 ff, särskilt 79 ff. Invändningarna
var i huvudsak
I motiven

11 § konsumentkreditlagen

till

vissa

48

se prop.

remissinvändningar

på ett sådant sätt
Det går inte att bestämma en referensränta
Detta innebär att
upplåningskostnaderna.
de
faktiska
den
avspeglar
att
ränterisk
för
kreditinstituten,
innebär
en ny
en referensränteregel
Ökad
ränterisk
medför ökade kostvilket av olika skäl är olämpligt.
För att undgå ränterisken
nader som får betalas av kredittagarna.

följande.

tvingas

kreditinstituten

stämda

marknader

tet. Detta påverkar
innebär bl.a. dyrare

att begränsa sin upplåning till enstaka förutbeoch sålunda tvingas agera med minskad flexibilimarknadens
struktur i en stagnerande riktning och
krediter

för de svenska

kunderna.

En referens-

vid en viss tidpunkt tenderar därtill att bli
ränta som har konstruerats
blir
När referensräntan
på marknaden.
förändringar
inaktuell
genom
i de
orsakar problem
föråldrad
måste den kunna bytas ut, vilket
kreditavtal

Enligt
leasing
ella

som löper.
min bedömning

sådan tyngd

nackdelar

leasegivarens
avgifter.

Till

som

har dessa invändningar

att de uppväger
är förknippade

reñnansieringskostnader
en början

bör

åtminstone

inte vid

de stora praktiska och principimellan
med en direkt koppling
och befintliga

framhållas

att det

kunders

ligger

leasing-

i begreppet

Förslag
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behöver återspegla, eller
att denna inte nödvändigtvis
leasegivarens faktiska
återspegla,
början behöver
avse att
och
Detta är en fördel med referensränteregeln
upplåningskostnader.
referensränta

ens från

Om en noterad refeatt den är olämplig.
sin funktion
har förlorat
på marknaden,

inte motivera

kan givetvis

eller

rens inte längre noteras
vidare
kan leasegivaren

få byta referensränta.

kan enkelt

Detta

lösas

ges rätt att i avtalet för sådana fall förbehålla
genom att leasegivaren
Om bytet leder till en väsentsig byte till någon annan referensränta.
bör dock leasetagaren ha rätt att lösa
lig höjning av leasingavgiften
till

leasingobjektet

problem

Några

större

ses.
Vad

sedan gäller

om ökade risker,
referensränteregel,
en
skulle vara
för en försämring
än chansen till en förbättring.

invändningar

risken

varför

inse

vid

tiden

med en sådan typ av reglering

nackdelar

och liknande

restvärdet

kalkylerade

det

med

för

bytet.

kan inte förut-

inlåsningseffekter
har jag
större

svårt

att
kredit-

för

Utgångspunkten
givaren/leasegivaren
blir
med tiden,
kreditvärde
bättre
leasegivarens
bör rimligen
att
vara
eller i varje fall inte sämre, under förutsättning
att han driver
en
Under förutsättning
seriös verksamhet.
av en fungerande marknad
bör det också bli
chansen,

största

så att de aktörer som upplever minsta risken, eller
att bli prisledande och därmed sätta mark-

kommer

J ämav leasingavgiften.
har
föreleasingavgifter
"skruvning"
fört den avtalsstridiga
som
av
eller "riskpremie"
framstår
dessutom
fördyring
kommit
en mindre
för leasetagaren.
billigare
och
acceptabel
både
avsevärt
mera
som
i prissättningen

detta element

nadspriset

till
konkurrensfrämjande
sagts ovan är en referensränteregel
inte
direkt
kostnadsanknuten
ändringsregel,
skillnad
från en
som
ger
något reellt incitament
kreditgivaren/leasegivaren
att arbeta för ett
Som

resultat.

förbättrat

vara den som först bär risken för ökade
verksamhet,
måste leasetagaren som nämnts
kostnader
också vara den som först skall ha förmånen
av minskade
Men i så fall föreligger
och därmed av vinsten i samma verksamhet.
där leasegivaren handlar snarare
ett slags kommissionärsförhållande,
Om

kostnader

för

skall

leasetagaren

i leasegivarens

räkning

leasetagarnas

än för

Detta

ägarnas.

skapar

i förläng-

leasingatt den siste kvarvarande
verksamhet
får stå för hela den kvarvarande

situationen,

absurda

ningen

den

kunden

i leasegivarens

egna, hans
i
Om
å andra
anspråk.
ägares
resurser tas
verksamhet
och
avveckla
lönsam
önskar
sidan leasegivaren
aven
nått det stadiet att kreditvolymen
är lika med det egna
vecklingen
eller

kostnadsökningen
och

hans

förlusten

innan

leasegivarens

kreditgivares

upplåning

kapitalet

och

märkliga

situationen

inte

längre

att avtalsräntan

behöver
skall

ske,
sättas

uppkommer
till

noll.

den

Leasing-
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och eventuella
bara avse avskrivning
Resonemanget
rånteändringar.
är givetvis

får då i fortsättningen

avgiften

vid

kostnader

sidan

av
illustrera

där de befintliga
att en modell,
den vinstmarginal
garanterar
som leasegivaren hade
har sådana defekter
ingicks,
att den inte kan läggas till

tillspetsat

torde

men
leasingkunderna
när avtalet

för nya lagregler.
Det skall också framhållas

grund

kan pulvrisera

tagaren,
räntor

i sin leasingstock.

genom att sätta avtalsförebyggs att
Med en referensränteregel
sätt räddar sig kvar på marknaden
genom

kostnadsökningar

sig för framtida

kompensera
räntan

till skillnad från leaseatt leasegivaren,
sin risk genom att använda olika referensVidare kan och bör leasegivaren från början

härför.

med marginal

på ett osunt
om att
nya avtal till alldeles för låga priser i medvetande
kan vidgas när kunden väl har bundit sig.
marginalen
skäl talar för
Sammanfattningsvis
anser jag således att övervägande
leasingföretag

att "sälja"

rätt och skyldighet
att ändra leasingen regel som ger leasegivaren
till motsvarande
ändringar i en referensavgiften endast i anslutning
ränta. En sådan regel har intagits i 7 § andra stycket leasinglagen.
Val

av referensränta

och byte

noterade
bör endast officiellt
av referensränta
skall vara enkel att
räntor komma i fråga, främst för att referensen
och för att undvika
bedömningar
för leasetagaren
kontrollera
av
Såvitt

valet

gäller

referensen.
En
som leasegivaren kan ha
av det inflytande
variationer
kända
och
förväntade
referensräntas
noterad
officiellt

graden

dock båda parter. Med den perfektion
som i dag råder
på marknaden bör det inte ha någon avgöran-

tillfredsställer
mellan

instrument

olika

vilken

de betydelse
Eventuella
skulle
till

tillfälliga

leasegivarens

referensräntan
inte

tagaren
räntan

väljer som referensränta.
ränta som parterna
och
variationer
torde utjämnas under avtalstiden

upplåningskostnad

skall

generellt

för.

svara
har förlorat

märkbart

höjas i förhållande

som leaseI annat fall beror det på att referenssin funktion.
För denna situation föreslås

det

beror

sannolikt

på förhållanden

får byta till en annan referensränta
att leasegivaren
om han har gjort
medför
höjning
sådant
väsentlig
byte
förbehåll
detta.
Om
ett
en
om
bunden
inte
längre
bör
dock
leasetagaren
leasingavgiften
att
vara
av
betala den höjda avgiften utan bör ges rätt att lösa ut objektet till dess

kalkylerade

eller

ersättning
referensränta

tagsfall,
sällan.

matematiska

restvärde

ränteskillnad

kan förutses

kommer

sistnämnda

vid tiden för bytet.

får alltså
komma

regler

Någon straff-

inte tas ut. Eftersom
endast i sällsynta

i fråga

sarmolikt

att aktualiseras

byte av
undanmycket

Förslag

SOU 1994: 120

reglerna

De föreslagna

stycket

tredje

byte

om

av referensränta

näringsidkare

-

återfinns

i 7 §

leasinglagen.
för

Förutsättningarna

måste

och avtalsräntan

ändring

anges

För att leasetagaren skall kunna kontrollera
att de leasingavgifter
som
leasegivaren debiterar är avtalsenliga måste han känna till dels vilka
som gäller för ändring av avgiften, dvs. i första hand
referensränta
är kopplad till och vid vilka
som leasingavgiften
vid
dels vilken
kan
ändras
ändring
avgiften
tidpunkter
av referensen,

förutsättningar
vilken

internränta

avtalsränta
kan med

början.

avtalets
ändrad

dessa uppgifter

under

I 7 § första

Det

avtalets

marginal

är denna

som

Leasetagaren
vid

räntemarginal

sedan skall

vara

oför-

löptid.
föreslås

leasinglagen

skall

och avtalsräntan

vid valutaleasing

Referenskurs

är i princip samma typ av
försökt
öka lönpå att finansbolag
felaktiga
kursjusteringar
av
genom

Ränteändringar

och valutakursändringar

ändringsgrund.

Några

i

samheten

ingås.

leasegivarens

sålunda att förutsättningarLagens
anges i leasingavtalet.
skall
utgå
leasingavgift
det
exempelvis
att
anges
om
90 dagar plus 3 %.

stycket

na för ändring
krav är uppfyllt
med SSVX

när avtalet

som gäller
fastställa

klagomål

valutaleasingavtal

inte förekommit.

har veterligen

leasingavgiften

torde

Detta

bero

på

att leasegivaren
anges i leasingavtalet,
lönsamhetsvariabel
kursförändring
som
en
en
Särskilt
lätt att kontrollera.
och att en valutakurs
är mycket
mot
förhållandevis
liten
det
för
närvarande
tecknas
bakgrund
en
av att
valuta, har dessa avtal således ingen större
mängd avtal i utländsk
att en
kanske

referenskurs

alltid

inte upplever

betydelse

Eftersom

i detta sammanhang.
är lika

valutakursändring

till

sin karaktär

samma sätt. Den föreslagna
fatta även valutakursförändringar.
Andra

grunderna

ränteändring

bör de emellertid

referensregeln

föreslås

och

regleras

således

om-

ändringsgrunder

Kostnader

i samband

med leverans

som väljer objektet
leveransvillkor.
och
pris
om
kostnader i form av t.ex. ränta på förskott till
Uppstår tillkommande
tull eller liknande är det naturligt och
frakt, försäkring,
leverantören,
kan betalas
följdriktigt
att leasetagaren får stå för dessa. Kostnaderna
Vid

finansiell

och själv

leasing är det normalt

förhandlar

av leasetagaren

eller

leasetagaren

med leverantören

leasegivaren.

Har

leasegivaren

betalat

kan han

399
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vid

ta ut kostnaden antingen som ett engångsbelopp
till objektets
eller genom att addera kostnaderna
det
priset.
till
höjda
i
proportion
leasingavgiften
och sedan höja
av leasetagaren
avtalets början

pris

innebär
att
en risk för leasetagaren
av det höjda priset.
mer än som motiveras
väljer att inte
Denna risk torde dock få accepteras då leasetagaren
måste
dock
I
även denna
leasingavtalet
kostnaderna
själv.
betala
eller beräkändringsgrund
anges på ett klart sätt så att tolkningsDet

alternativet

sistnämnda

leasegivaren

höjer avgiften

ningstvister

förebyggs.
att höja respektive
kostnadsändringar
som har
av
i
§
andra
stycket
finns
7
objektet

rått och
om leasegivarens
med anledning
leasingavgiften

Regeln
sänka

samband

leveransen

med

skyldighet

av
samma paragrafs första stycke
måste anges i leasingavtalet.
denna ändringsgrund
Av

leasinglagen.

Ändrade

skatter,

och andra politiska

avgifter

allmänna

framgår

även

att

åtgärder

som
syn på kostnadsfördelningsfrågorna
referensränteregeln,
har lagts till grund för den föreslagna
anser jag
skall ha möjlighet
att
parter i efterhand
att ingen av leasingavtalets
till sin fördel.
eller innehåll
ensidigt ändra avtalets förutsättningar
Parternas avtal skall dock inte bestämma fördelningen
av den ekonoI linje

med den principiella

miska

effekten

av sådana
vara avsedda

konstateras
parten.
innebär

I fråga

kostnadsförändringar
att

tillgodoräknas

kan
som objektivt
eller belastas endera

och ekonomiskt

om kreditpolitiska

politiska

åtgärder

effekten av sådana åtgärder
att endast den ekonomiska
bör kunna övermot allmänheten
av leasegivaren
som är riktade
och
Detta gäller t.ex. för mervärdesskatten
leasetagaren.
vältras
detta,

Det är i båda dessa fall fråga
gällande kassakravet.
och inte
avsedda
åtgärder
är
politiska
att träffa allmänheten
som
om
ñnansbolagen.
att beskatta eller subventionera
i 7 § andra stycket
I enlighet med det sagda föreslås leasegivaren

för

det tidigare

ha rätt att höja och skyldighet
att sänka leasingavgiften
såvitt gäller skatt, allmän
kostnader
minskade

leasinglagen
vid

ökade

avgift

eller

respektive

annan åtgärd som avser att träffa

Volymminskning,

höjda

Som framhållits

tidigare

kostnadsökningar

leasingavgiften.
nader

kan framhållas

bör i princip

kunna
Liksom

är det omöjligt

och storleken

soliditetskrav

på andra

allmänheten.

och kundförluster
endast olika

åberopas

leasegivaren

typer av allmärma
för höjning
av

av
när det gäller leasegivarens
för leasetagaren att kontrollera
ökade

att leasegivarens

kostnader

för

oskicklighet

upplåningskost-

riktigheten
Även
leasegivaren.
inte bör belasta

av
här

lease-
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tagaren och att leasegivaren
ökad skicklighet.
Ovan

har

den vinst

näringsidkare

som kan följa

av

i några skrivelser
att Finansinspektionen
gett
kan
volyrmninskning
acceptabel
ändringsatt
vara en
liksom höjda soliditetskrav.
Som framgått delar jag inte denna
nämnts

för

uttryck
grund,

uppfattning.

Det kan inte vara rimligt
att ett enskilt fmansbolag som
affärer bara genom att höja vederlaget
i sina löpande

gjort

dåliga

avtal

kan komma

och kreditgivarnas
bra

bör få behålla

-

affärer

och

på fötter

igen utan att bolagets egna, dess ägares
först
tas i anspråk. Om bolaget sedan gör
resurser
borde leasingavgiften
expanderar,
sänkas i mot-

män som den har höjts. Det är dock föga realistiskt
att detta
kommer
slutresultatet
riskerar
bli att kunderna
får
att ske, varvid
täcka förlusterna
medan ägarna tar hem vinsterna.
svarande

Inte heller befarade eller konstaterade
kundförluster
kan accepteras
i redan ingångna
att vidga sin marginal
som grund för leasegivaren
avtal. Även här måste det vara leasegivarens
ägare och kreditgivare
skall
stå
för
kostnaderna
som
om leasegivarens
egna resurser inte
räcker

Ägarna och kreditgivarna

till.

har eller

borde

ha betingat

sig

vid finansieringen
vilken
premie
en riskpremie
av leasegivaren,
leasetagaren får betala genom sina leasingavgiften
Det kan inte vara
acceptabelt
och leaseatt leasetagaren får betala både riskpremien
givarens förluster.

Leasegivarens

underrättelseskyldighet

bör ha en motsvarande
leaseskyldighet
att underrätta
beslutade
och
ändringar
leasingavgiften
byte
tagaren om
av
om
av
referensränta
föreskrivs
i 13 § konsumentsom för konsumentkredit

Leasegivaren

kreditlagen.

Det är av särskild
stor vikt att leasetagaren underrättas
innan han betalat så att han kan kontrollera
om höjoch ges tillfälle
att innehålla den del av avgiften som
Även vid byte
kan visa sig vara felaktig.
är kravet
av referensränta
central mot bakgrund
på underrättelse
rätt att vid
av leasetagarens
om en höjning
ningen är riktig

väsentlig

höjning

av avgiften

lösa

objektet

för

eventuellt

byte

av

finansiär.
skall
att leasetagaren
leasingavgiften
är avtalsenlig
För

kunna

kontrollera

om en ändring
av
krävs inte bara att han känner till avtalsräntan,
avtalets ändringsgrunder
och att han underrättas
om att
viss ändring
beslutats
från viss tidpunkt.
Det krävs dessutom
att

på ett så tydligt sätt att
anger grunden för ändringen
leasetagaren mot bakgrund av nyssnämnda uppgifter kan bedöma om
Ett sådant krav på underrättelsen
har således
ändringen
är korrekt.

underrättelsen

uppställts

i de föreslagna

Leasegivarens

reglerna.

underrättelseskyldighet

regleras

i 8 § leasinglagen.
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Jag finner
som
innebär

har i 9 §
av leasingavgiften
om ändring
förmån.
gjorts tvingande till leasetagarens

reglerna

föreslagna

i sin helhet

leasinglagen
har

karaktär

tvingande

Reglemas
De
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nödvändigt

detta

förekommit

bakgrund

mot

område.

detta

Att

av de missförhållanden
reglerna är tvingande

dels att ändringsförbehåll
mot dem inte har
som strider
vidare rätt
mot leasetagaren
ger leasegivaren
om förbehållet
dels
vad
medger,
sänka
lagen
leasingavgiften
eller
än
slippa
höja
att
först
får
verkan
leasetagaren
mot
att höjningar av leasingavgiften
om
korrekt
och sedan denne
sätt har underrättats
samt
om höjningen

verkan

för mycket uttagen
dels att leasegivaren är skyldig att betala tillbaka
enligt räntelagen.
leasingavgift jämte avkastningsränta
Även
är alltså civilrättsligt
reglerna
om underrättelseskyldighet
till

sanktionerade,

mentkreditlagen.

synpunkten

bakom

skillnad
Orsaken

motsvarande

från
till

regler

i 13 § konsu-

detta är främst

den föreslagna

att den grundläggande
referensränteregeln,
nämligen att

ändringar
av
om leasegivarens
inte kan fullföljas
leasingavgiften
är avtalsenliga,
om leasegivaren har
rätt att åberopa även ändringar om vilka han aldrig eller först i eftertill konsumentkreditlagens
Motiven
leasetagaren.
hand underrättar
leasetagaren

skall

ränteändringsregel

kontrollera

kunna

11

§

utgår

är omöjligt
att det normalt
räntehöjningar
kreditgivarens

från

för

är
att kontrollera
om
får
vilket beror på att man här medger att kreditgivaren
åberopa sina egna kostnadsökningar
som grund för höjning se prop.
Kontrollen
tillämp1991/92:83
av ändringsvillkors
s. 49 och 116.
ning blir därmed i första hand en fråga för Finansinspektionen.

konsumenten

avtalsenliga,

ändå sägas vara otillfredsställande
Det får emellertid
att 13 § konsanktionerad.
min
Enligt
inte är civilrättsligt
sumentkreditlagen
bestämmelse
ha
civildenna
iaktta
mening borde underlåtenhet
att
en
Syftet med kredit9 § leasinglagen.
rättslig verkan som motsvarar
faller om han kan låta bli att undergivarens underrättelseskyldighet
får
rätta om höjning men ändå har rätt att åberopa den. Kredittagaren
då inte den chans att byta kreditgivare
som regeln skall ge honom
kanske inte får kännedom
till, eftersom kredittagaren
möjlighet
om
kan måEtt visst godtrosskydd
förrän långt i efterhand.
höjningen
för att 13 § skall fylla avsedd
hända föreligga
men är otillräckligt
vid
har visat
sig vara en realitet
problem
funktion.
Angivna
ikraftträdande,
annuitetslån
från tiden före konsumentkreditlagens
Det faller
någon förändring.
och lagen har i denna del inte medfört
uppdrag att i detta hänseende föreslå en
utanför Leasingutredningens
emellertid
Jag förordar
att det i
ändring av konsumentkreditlagen.
med
bestämmelsen
sammanhang
görs
översyn
annat
nu angiven
en
av

inriktning.

Förslag
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näringsidkare

Konsumentleasing
De föreslagna

ändringsreglerna

på konsumentleasing,

även

till

förslaget

i 7-9 §§ leasinglagen
se 5 § samma

ändring

näringsidkare.

Den "skruvning"

har även gällt

konsumentavtalen.

10.3.7

Leasetagarens
ansvarsfrihet

Förslag:

stort

Behovet
vid

som

av leasingavgift

skall

av en
mellan

leasegivarens

leasetagarens
efter

leasing

2

som har förekommit

betalningsansvar,
och

Leasetagaren

lika

tillämpas

3 b § punkt

konsumentkreditlagen.

av
är här minst

referensränteregel

skall

lag och

vårdplikt

avlärrmandet

stå risken

för

vad han åtagit

sig att betala eller garantera leasegivaren
och
skall ha samma vårdplikt
och ansvar för objektet som hyresskall i princip inte ha något
Leasegivaren
tagare i allmänhet.
till leasetagaren. Dessa regler
ansvar för objektet i förhållande
vara dispositiva.

skall

Unidroit-konventionen

finansiell
leasing föreskriver
om internationell
i art. 8.1 punkt a, för normalfallet
objekatt leasetagaren specificerat
sakkuntet och valt leverantören
utan att förlita sig på leasegivarens
och

skap

bedömning,

förhållande

till

nen i övrigt,
leasegivaren

inte ansvarar
för objektet
i
att leasegivaren
leasetagaren om inte något annat följer av konventiovarmed avses föreskrifterna
om leasetagarens rätt mot

vid

fel

och

har kommenterats

reglerna

i art. 12. De beskrivna
Deras innebörd
är främst

leveransdröjsmål
i avsnitt

9.3.2.

inte är skyldig
till
att leasegivaren
att ställa ett ersättningsobjekt
utföra reparation eller utge skadestånd om leasingobjektet
förfogande,
förstörs
eller skadas av en vådahändelse,
eller av
av leasetagaren
är i denna mening
man. Leasegivaren
för leasetagarens behov
objektets lämplighet

tredje
mål

som inte beror

leasegivarens

inte heller
och för

egen handling

ansvarig

fel eller
eller

för

dröjs-

underlåten-

het.
Visst

samband

nens
objektet,

med dessa regler

Här

art.

nyttja

sägs att

det

skäligt

som vid avlärrmandet
enskomna
ändringar.
återlämna

objektet

De angivna
gängse

till

reglerna

leasingvillkors

har bestämmelserna

leasetagaren

sätt och hålla

med beaktande

Slutligen

skall

skall

i konventio-

vård om
ta tillbörlig
objektet i samma skick

av rimlig

förslitning

leasetagaren

i angett skick.
i konventionen
kodiñerar

vid

och överavtalets

slut

leasegivaren
reglering.

Särskilt

reglerna

i viss utsträckning
om leasegivarens

403

404

Förslag

näringsidkare

-

ansvarsfrihet

regeln
något

för

centrala

är

från

leasing
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hyresavtal

Den

kan för svenska

om "ansvar"
oklar. Regeln

och

avtalstypen

i allmänhet.

finansiell

särskiljer

innebörden

närmare

förhållanden

dock

av

framstå

som
utsträckning

besked i vilken
ger inte uttryckligt
står risken för objektet i den meningen att han är skyldig

leasetagaren

eller skadas. Inte
sina åtaganden när objektet förstörs
att fullgöra
klart om leasetagaren har strikt ansvar eller culpaheller framgår
med de aktuella
konför
objektet
som sådant. Ambitionen
ansvar
varit

har inte

ventionsbestämmelserna

som särskiljer
anser att en motsvarighet

hörnpelare
Jag

om
svenska lagen.

till

ansvarsfrihet

leasegivarens

regel

att uttömmande

reglera

risk-

leasing utan att slå fast några av de
från det vanliga hyresavtalet.
avtalstypen

vid finansiell

och ansvarsfrågorna

Härutöver

konventionens
för

i lagen

bör

grundläggande
bör

objektet
klargöras

tas in i den
leasetagarens

att
om objektet förstörs eller skadas
Enligt min begenom en händelse som inte beror på leasegivaren.
dörrming bör leasetagaren i sådana fall dock inte vara strikt ansvarig

betalningsåtagande

inte faller

bort

övriga
att fullfölja
återlämna
objektet.

åtaganden

enligt

avtalet,

främst

skyldigheten

att
bör upptas motsvarande
regel om vård
Den vårdplikt
och återställande
som denna regel
som i konventionen.
i
bör, i enlighet med vad som antas gälla vid hyresavtal
uttrycker
allmänhet,
vårdslöst

Däremot

anses innefatta att leasetagaren blir ansvarig först om han
och därmed inte kan återställa objekåsidosätter vårdplikten
skick.

tet i godtagbart
sumtionsansvar,

bör vara ett preinte förmår visa
han
ansvarar om
objektet skadats av våda. Eftersom

Leasetagarens

leasetagaren

dvs.

culpaansvar

att han inte varit vårdslös utan
för de
föreslås vara strikt betalningsskyldig
samtidigt
leasetagaren
belopp som han åtagit sig att erlägga eller garantera enligt leasingavtalet, får omständigheten
att leasetagaren inte har strikt ansvar för

betydelse

objektet
vid

värde

tiden

endast

i de undantagsfall

för olyckshändelsen

överstiger

då objektets

faktiska

av återstående
värde på objektet.

värdet

plus ett av leasetagaren garanterat
kalkylerat
har således strikt ansvar för ett garanterat
Leasetagaren
En sådan reglering har
restvärde men inte för det faktiska restvärdet.
i en lag som utgår från att leasingavtalet
är
jag ansett vara följdriktig
framhållits
ligger en grundSom tidigare
en form av hyresavtal.
leasingavgifter

skillnad mellan ett hyresavtal och ett köpeavtal eller panthar
i att uthyraren till skillnad från säljaren eller panthavaren
normalt
vid
avtalets
slut.
Detta
gäller
övervärde
till objektets

läggande

avtal
rätt

vid

även

hyrare

finansiell

i allmänhet,

leasing
stå risken

leasetagaren

har åtagit

för

innebär

objektet

liksom
bör därför,
utför detta värde där det är högre än vad

och leasegivaren

ansvarsfrihet
sig att svara för. Leasegivarens
inte
kan kräva
sidan
leasetagaren
å andra
att

Förslag
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skadestånd

leasegivaren
händelse
Den

i linje

ligger
UCC

med regleringen

har leasegivaren

leasegivarens
skadan

Reglerna
givarens

rätt till

till

rätt

beror

10, ll

då objektet

skadas

som inte beror på leasegivaren.
föreslagna
regleringen
av ansvaret

för

i amerikanska
full

på leasetagarens

förstörs

Enligt

för förlust
endast

näringsidkare

objektets

UCC.

ersättning
restvärde

objektets

eller

-

av en

restvärde
§ 2A-532

eller skada på
förlusten

om

eller

försummelse.

strikta
betalningsansvar,
om leasetagarens
om leaseansvarsfrihet
och om leasetagarens
har intagits i
vårdplikt

respektive

13 §§ leasinglagen.

Bestämmelsen

10 § har utformats
med
om strikt betalningsansvar
förebild.
Det
bör
framhållas
bestämmelsen
att
som
eller säger något om huruvida
förfaller
leasingavtalet
till

12 § köplagen
inte reglerar

eller består vid förstörelse

avräkning
erinras

eller totalskada

på objektet.

Det

endast

fordran
inte faller bort. Man
om att leasegivarens
kunde tänka sig att leasetagarens betalningsansvar
i sådana fall utförutsatte
han
fick
tryckligen
tillgodogöra
försäksig utfallande
att
I så fall skulle

ringsersättning.
anknytande

försäkringsfrågor

motiverat.

Jag nöjer

och utgår

behöva

även försäkringsplikten

regleras,

mig med den allmänna

vilket

inte

och
ter

sig

betalningsansvarsregeln

från att ett avtalsvillkor

resterande

avgifter

rätt till både
som ger leasegivaren
plus garanterat restvärde
och utfallanär oskäligt enligt 36 § avtalslagen.

eventuellt

de försäkringsersättning

föreslagna

Den

emellertid

bestämmelsen

betalningsansvar
om leasetagarens
förstörs
eller
skadas
hos leverantören
objektet
att
redan före avlärrmandet.
Leasetagaren bör i detta fall inte vara strikt
inte fallet

omfattar

betalningsskyldig

enligt

dispositiv

rätt.

I bestämmelsen

11 § har markerats
om leasegivarens ansvarsfrihet
frihet
de
denna
begränsas av
föreslagna reglerna om leasetagarens
att
vid fel och leveransdröjsmål
rätt till påföljder
mot leasegivaren
15

§.

Liksom

innebär det sammanenligt Unidroit-konventionen
inte
leasegivaren
skyldig
är
att
att ställa ett ersättningsskada
eller
objekt till förfogande,
utge skadestånd om varan
reparera
skadas eller förstörs
eller av tredje man.
av våda, av leasetagaren
skall alltså inte gälla. Som nämnts
Uthyrares
ansvar för casusskador
främst

taget

för leasegivaren
vidare inte att leaseovan innebär ansvarsfriheten
i
utsträckning
än
tagaren ansvarar
annan
som följer av det culpai den föreslagna regeln om várdplikt
i 13 §
ansvar som innefattas

leasinglagen.
Det
tör

eller

lagen.

från leasegivarens
ansvarsfrihet
som konventionen
för det fall att leasegivaren blandat sig i valet av leverani den svenska
specifikationen
av varan, har inte upptagits

undantag

föreskriver,

Leasetagarens

val

av leverantör

har

inte

medtagits

som

ett

405

406
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näringsidkare

leasing i 2 § leasinglagen och bör
moment i definitionen
av finansiell
I 2 § anges
inte heller vara avgörande för leasegivarens ansvarsfrihet.
däremot att leasegivaren inte väljer, specificerat eller själv tillhandaleasing inte förevilket innebär att finansiell
håller leasingobjektet,
om leasegivaren valt objektet. 11 § blir därmed inte tillämplig,
varför det saknas behov av ett särskilt undantag. Skulle leasegivaren
sig från ansvar bör premissema i 2 § för
i ett sådant fall friskriva
§ få stor betydelse vid oskälighetsbedömll
ansvarsfriheten
enligt

ligger

enligt 36 § avtalslagen.
ning av friskrivningen
bestämmelsen
Den föreslagna
om leasetagarens
motsvarar

13

vårdplikt

Unidroit-konventionens

ordagrant

nästan

art.

§

Regle-

9.

och bygger
principer
ger uttryck för allmänna hyresrättsliga
skick
dels för
hålls
i
på att leasegivaren har intresse av att objektet
fordatt det skall bevara sitt värde som säkerhet för leasegivarens
skall
övervärde
eventuellt
till
leasegivarens
dels
för
rätt
ett
ringar,
att
innehållet
i
leasetagarens
motiverar
att
skyddas. Det senare intresset

ringen

och inte i enlighet
som vid hyresavtal i allmänhet
med regler om vård av pant. Den mycket allmänt hållna bestämmelförhållanden
i
att beakta avvikande
sen ger å andra sidan utrymme
övervärde.
till
avtal som ger leasetagaren rätt
ett
11 och
i detta avsnitt 10,
De bestämmelser
som har behandlats
bestäms

vårdplikt

i alla delar

13 §§ leasinglagen

föreslås

går av huvudregeln

i 4 § leasinglagen.

Leasegivarens

10.3.8

Om

Förslag:

ansvar

för

vara dispositiva.

rättsliga

i utövningen

leasetagaren

rätt till

Detta

fram-

fel

av sin rätt störs av
skall leasetagaren mot

objektet,
någon som har bättre
leasegivaren ha rätt att göra gällande de påföljder
som köpför köparens rätt till påföljder vid rättsligt
lagen föreskriver
fel. Detta gäller dock inte om den bättre rätten grundas på en

jämställs

Med bättre rätt
av leasetagaren.
om bättre rätt om det finns sannolika

underlåtenhet

eller

åtgärd

ett påstående

skäl för påståendet.

Vid

finansiell

tagaren
genom

dels

leasing
att

att betala

är leasegivarens

finansiera

huvudförpliktelser

leasetagarens

köpeskillingen

till

anskaffning

leverantören,

mot

lease-

objektet

av
dels att låta lease-

Leasegivarens
antagaren ostört nyttja objektet under leasingtiden.
Unidroit-koni
regleras
förpliktelsen
negativa
den
för
senare,
svar
i svenska förhållanden
Reglerna motsvarar
ventionens
art. 8.2-4.

Förslag
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fel och anger i korthet
att
ansvar för rättsligt
eller ansvarar för att leasetagarens besittning
garanterar
att störas av någon som har eller gör gällande bättre rätt

regler

närmast

leasegivaren
inte kommer

näringsidkare

-

om

inte beror på leaseanspråket
om det konkurrerande
underlåtenhet.
eller
handling
Reglerna
är tvingande på
tagarens egen
så sätt att leasegivaren
inte kan friskriva
sig från ansvar för störningar som beror på hans eget uppsåtliga eller grovt vårdslösa handtill

objektet,

lande eller
ande

underlåtenhet.

Om den tillämpliga
för

regler

om än strängare
ansvar
tillämpas i stället för konventionens

regler

lagen innehåller

tving-

leasegivaren,

skall

se närmare

avsnitt

dessa
9.3.2

ovan.
och efterföljande
om upplåtarens
ansvar vid ursprungliga
fel är inte oväsentlig
vid finansiell
leasing. Detta gäller

Frågan
rättsliga
kanske

i den vanliga

särskilt

led överlåter

flera

situationen

eller pantsätter

i ett eller
att leasegivaren
och sina rättigheter
leasingobjektet

varvid
konkurrerande
anspråk mot leasingobjektet
som leasegivare,
inte sällan kan uppkomma till skada för leasetagaren. Även förhållandet att det i leasinglagen
innefattande
leasingavtal,
och konkurrerande

föreslås

regler

sakrätter,

regler
om

skydd för
om sakrättsligt
företrädet
mellan leasingrätten

gör att frågan

om ansvaret

för rättsligt

fel får ökat intresse.
Liksom

i konventionen

och för sig svarar
dock vara mindre
anvisa

vilka

bör utgångspunkten

för rättsligt

fel. För svenska

att formulera
som leasetagaren
bör
vad ansvaret
framgå
Det

lämpligt

påföljder

vara att leasegivaren i
förhållanden
synes det

en regel om ansvar utan att
får göra gällande när ansvar

sett innebär. En sådan
modell används i 41 § köplagen, som för köparens rätt till påföljder
fel hänvisar
till flertalet
mot säljaren vid rättsligt
av samma lags

föreligger.

reellt

om påföljder vid faktiskt fel. För köparens rätt till skadestånd
vid rättsligt fel som förelåg vid köpet finns en särskild regel som ger
köparen rätt till ersättning för all skada om han var i god tro om felet

regler

41

§ andra stycket.
som används i köplagen kan inte användas
eftersom
leasetagarens rätt till påföljleasinglagen,

Den lagstiftningsteknik
i den föreslagna

fel är inskränkt
der mot leasegivaren vid faktiskt
sade befogenheter
främst
invändningskaraktär
av

till

relativt

begrän-

se 15 § leasing-

ges leasetagaren rätt att göra gällande köprättsliga
När det gäller
felpâföljder
mot leverantören
se 14 § leasinglagen.
fel bör leasegivaren
emellertid
sätt
rättsligt
svara på motsvarande

lagen.

I stället

som en säljare.
tagaren ostört

talar att leasegivarens skyldighet
att låta leaseförpliktelse
objektet
är hans enda väsentliga
ekonomiskt
och
funktionellt
finansiell
leasing
att

Härför

nyttja

under

leasingtiden,

ligger

nära avbetalningsköpet

och att det saknas

anledning

att före-

407

408

Förslag
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något

skriva

annat
betalningssäljare.

än det som gäller

leasegivare

för

ansvar

denna bakgrund

har i 12 § leasinglagen

i princip

ansvarsgrunder

för

av-

intagits en regel som
i
Unidroit-konventionen
som
anger
samma
påföljder
och som ger leasetagaren rätt att göra gällande motsvarande
Liksom
i köplagen
mot leasegivaren som 41 § köplagen föreskriver.
Mot

ett påstående om bättre sakrätt med innehavet av sådan rätt
till 41 §
sannolika
skäl för påståendet.
Hänvisningen
det
finns
om
reklamation
bestämmelser
i 32 §
medför
denna
lags
köplagen
att
om
i 34-36 §§,
och omleverans
första stycket och 33
om avhjälpande

jämställs

i 40 § och
och hävning i 37-39 §§, om skadestånd
om prisavdrag
i 42 § skall
betalning
41 § andra stycket samt om rätt att innehålla
tillämpning.
äga motsvarande
Att leasetagarens rätt till objektet "störs" innefattar dels att det inte
är avtalat
panträtt,

vara belastat med den bättre äganderätt,
leasingrätt eller annan sakrätt som visar sig
dels att tredje mans rätt eller påstående om

skall

att objektet
retentionsrätt,

mot leasetagaren,
rätt innebär att leasetagaren

gälla

tagare
har t.ex.

jfr

rätten
medför

inte kan utöva sina rättigheter som leasemedger honom. Om tredje man
det sätt som leasingavtalet
framför
leasingi
objektet
panträtt
som har företräde
en
inte
under
leasingtiden
25 § leasinglagen
men panträtten
hinder

något

den

enligt

störning

åtgärder
Medför

för

leasetagaren,

regeln.

föreslagna

är det inte
Vidtar

för att ta panten i anspråk är det en störning
att leasetagaren går miste om
en störning
bör inte leasinglagens

en köpoptionsrätt
41 § köplagen analogt.

utnyttja

fråga

panthavaren

om någon
däremot

som här avses.

möjligheten

regel tillämpas

att
utan

sätt som köplagens regel bör den föreslagna regeln
leasetagarens
när
rätt kränks efter att objektet har avlämförhindras
därför att tredje man
avlänmande
Om leverantörens
gällande sin rätt till objektet, t.ex. genom att objektets dragits

På motsvarande

tillämpas
nats.
gjort
in

konkurs,

i leverantörens

avlärrmandet

i stället

bör

analogt

tillämpas

s. 142.
prop. 1988/89:76
Som nämnts
ovan innehåller
föreskrift

rättsligt

regler

i förhållande

till

om dröjsmål
leasegivaren

Unidroit-konventionen

som innebär, att leasegivarens friskrivning
fel är ogiltig om tredje mans konkurrerande

en uppsåtlig
leasegivaren.

eller

grovt

Denna

regel

vårdslös
har

inte

handling
intagits

eller
i den

från

med

jfr

en särskild
ansvar för

anspråk beror på
underlåtenhet
svenska

av
lagen.

kan en leasegivare eller annan part i svensk
ansvar i sådana fall se t.ex. prop. 1975/
inte
76:81 s. 144. Jag anser
att det för just rättsliga fel vid finansiell
leasing finns anledning att lagfästa detta. Enligt den föreslagna dis-

Enligt

allmänna

rätt inte friskriva

principer

sig från

Förslag
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näringsidkare

oberoende
ansvarar leasegivaren
från ansvar vid
av leasegivares friskrivningar
av vållande. Giltigheten
vållande som inte är grovt får bedömas från fall till fall enligt 36 §
i 12 § leasinglagen

regeln

positiva

avtalslagen.

10.3.9

för

Regler

trepartsförhållandet

Unidroit-konventionens

Förslag:

för

regler

det särskilda

vid finansiell
leasing intas utan sakliga
partsförhållandet
Reglerna är liksom i konventionen
ringar i leasinglagen.

treänddis-

positiva.

finansiell
leasing innehåller
om internationell
vissa
centrala
bestämmelser
frågor i det
i art. 10-12 dispositiva
om
för finansiell
leasing.
trepartsförhållande
som är kännetecknande
Unidroit-konventionen

allt

har framför

Reglerna

betydelse

fel

vid

och dröjsmål

i objektet

med avlämnandet.
10 ger leasetagaren en särskild rätt att göra gällande köprättsmellan leasegivaren och leverantören
enligt leveransavtalet

Art.

liga krav
direkt

som om leasetagaren hade köpt objektet av
och leverantörens
ändringar
att leasegivarens
sådana
rättigleveransavtalet
inte
leasetagarens
i
påverkar
leverantören

mot

denne.

11 innebär

Art.

av villkor
heter som enligt

konventionen

grundas

om det är

på leveransavtalet,

fråga om villkor
som leasetagaren tidigare har godkänt. Art. 12 anger
de påföljder som leasetagaren får göra gällande mot leasegivaren vid
innebär i huvudsak
Regleringen
fel och dröjsmål med avlänmandet.
att leasetagaren
häva avtalet för

eller

hade medgett

och leverantören

leasegivaren
hade

tagaren
villkor.

har rätt att avvisa objektet eller
mot leasegivaren
mellan
leveransavtalet
framtiden
i den utsträckning

köpt

dröjsmålet

på

objektet

Leasetagaren

får hålla

är rättat.

av leasegivaren
inne leasingavgiftema

om leaseleveransavtalets

detta
till

dess felet

har å sin sida rätt men inte
hävning av leasingavtalet kan lease-

Leasegivaren

att vidta rättelse. Vid
återkräva
belopp som han erlagt
för den nytta som leasetagaren

skyldighet
tagaren

honom

i förskott,

med skälig

ha haft

av-

objektet.
göra gällande några
Leasetagaren har inte rätt att mot leasegivaren
har orsakat
andra påföljder
än de nu nämnda om inte leasegivaren
inte
kräva
leasegivaren
Således har leasetagaren
avtalsbrottet.
rätt att
räkning

på positiva
skadestånd.
återkräva

prestationer
Leasetagarens
annan betalning

kan

av

och
av fel, omleverans
honom
inte heller
rätt att
än sådan som han utgett i förskott för tiden

såsom

avhjälpande

hävning

ger

409

410

Förslag

-

näringsidkare

kan sägas att konventionens
art. 12
defensivt
göra gällande

Sammantaget

hävningen.

efter
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fel och dröjsmål

rätt att vid

ger leasetagaren
de invändningar

kan åberopa
enligt leveransavtalet
som leasegivaren
Konstruktionen
att leasetagaren får
mot och återföra på leverantören.
göra gällande vissa rättigheter
som gällt om han köpt objektet av
att leasetagaren får göra gällande dessa
rättigheter även om leasegivaren inte rent faktiskt kan få motsvarande
krav uppfyllda
t.ex. därför att denne är i konkurs.
av leverantören,
innebär

leasegivaren

innebär

Regleringen
För

därmed

diskussion

närmare

i avsnitt

kommentarerna

av konventionens
9.3.2 ovan.

Jag anser att konventionens
leasing är väl
vid finansiell
tekniska

får stå viss

leasegivaren

att även

risk

obestånd.

för leverantörens
till

dock

regler

trepartsregler

för de viktiga
och

avvägda

trepartsproblemen
utformade.

skickligt

kanske

kan vid en första anblick
vid
närmare påseende
men
enkla
konventionen
tvärtom
ge relativt

lösningarna

hänvisas

framstå

De
som

komplicerade,
synes
lösningar

och

ändamålsenliga

Konventionens
som har ansetts komplicerade.
tagits in i den föreslagna leasinglagen
regler har följaktligen
utan att
14-16
§§.
Vissa
i sak har företagits,
ändringar
några nämnvärda
se

på problem

förenklingar

har dock

till

mot leasegivaren.

påföljder

rätt

Leasetagarens

mot

gälla

även

till

särskilt

i reglerna

om leasetagarens

rätt

leverantören

Leverantörens

Förslag:
skall

gjorts,

skyldigheter

förmån

leveransavtalet

enligt

som om leaseoch objektet hade överlåtits

för

leasetagaren

tagaren varit part i leveransavtalet
till
leasetagaren.
Leasetagaren
direkt

får

dock

inte

häva

Regleringen
samtycke.
leasegivarens
utan
innebär bl.a. att leasetagaren kan kräva skadestånd av leverantören för sin egen förlust med anledning av fel i leasingobjekleveransavtalet

tet eller

dröjsmål

Unidroit-konventionens

med avlämnandet.

art.

10 har

utan

ändringar

intagits

i 14 §

leasinglagen.
Leverantörens
skall

således

leveransavtalet

svarigheter

skyldigheter

enligt

leveransavtalet

med leasegivaren

gälla även mot leasetagaren som om denne varit part i
direkt till honom.
Motoch objektet hade överlåtits
UCC § 2Atill denna regel finns bl.a. i amerikanska

leasinglagen
och i den portugisiska
se avsnitt
se avsnitt 8.2.3
Även
på nöjaktigt
sätt
8.5.2.
om man i många leasingtransaktioner

209,

Förslag
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avtalsmässig

med bristande

löser

problemet

tören

och leasetagaren

koppling

näringsidkare

-

mellan

leveran-

bör en lagregel som konavtalsregleringar
av frågan och

vid trepartsleasing,

struerar en sådan relation underlätta
i fall
tillse att leasetagaren
rätt mot leverantören
ges en verklig
ensidiga beslutanderätt
han annars är utlämnad till leasegivarens
huruvida

få utöva

skall

leasetagaren

leasegivarens

rätt mot
regeln skall

att leasetagaren i den föreslagna
löses vidare
objektet direkt av leverantören,

Genom

tören.
ha köpt

där

om
leveran-

fmgeras

problemet

med

och överlåtelsemodeller
att leasetagaren i de fullmaktssom domineför sin egen utan
inte torde kunna kräva ersättning
rat i avtalspraxis
Eftersom
förlust.
endast för leasegivarens
man i 14 § leasinglagen
skall

låtsas

även

leasegivaren

från

inte

rätt

leasetagarens

leasetagaren

Att

befogenhet.

kan

härleds
av leverantören
utan utgör en självständig

åberopa

sin egen förlust
framgår
stycket, enligt vilket

i 14 § första

av ett förtydligande

indirekt

objektet

köpt

leasetagaren

att

leverantören

för

samma
leverantören

att
inte behöver betala ersättning till båda leasingparterna
Är det däremot fråga om olika förluster
får både
förlust.

och leasetagaren
inte svarar mot både leasegivaren
härav är, liksom enligt konventionen,
skada. Innebörden

för samma
leasegivaren

och

leasetagaren

samma avtalsbrott.
Leasetagarens
rätt enligt

anknyter

alltså

till

för

allt

av leverantören

ersättning

vilket

vid

i 14 § leasinglagen

regeln

den föreslagna

leveransavtalet,

tagaren och leasegivaren
den mån leveransavtalet
det reglerna

kräva

torde

medföra

att lease-

leverantören.

har samma rättigheter
mot
inte innehåller
några särskilda

villkor

I
blir

Frammot leverantören.
som skall tillämpas
vid dröjsmål
och fel i 22det reglerna om påföljder

i köplagen

gäller

44 §§.
Varken
hållande

eller

konventionens
berör

direktkravsrätt

då leasetagaren

regel om leasetagarens
förinbördes
leasetagarens

leasinglagens
och

leasegivarens
utövar

sin

rätt

mot

leverantören.

I 14 §

andra stycket leasinglagen
en regel som klargör att
i första stycket inte innebär att leasetagaren har rätt
direktkravsregeln
Genom denna
utan samtycke av leasegivaren.
att häva leveransavtalet
har dock

regel förebyggs
till

leverantören

intagits

att leasetagaren efter att ha avgett hävningsförklaring
återlämnar
objektet direkt till denne utan att leas-

vilket kan vara
av leverantören,
Fördelen
obestånd.
på
leverantören
är
om
och
reglering
är att leveransoch leasinglagens
med konventionens
automatiskt
§
inte
15
är
lagens
i art. 12 respektive
leasingavtalet
på grund av fel i objektet häver
När leasetagaren
sammankopplade.

egivaren

först

allvarligt

för

leasingavtalet
leasegivaren

återfått

köpeskillingen

leasegivaren

vad som gällt om leasetagaren köpt objektet
återstår för leasegivaren
villkor,
leveransavtalets

enligt

av
att

411

412

Förslag

näringsidkare

-

eller ej. Är leverantören
i
om han skall häva leveransavtalet
varvid leasegivaren
i stället kan
är en hävning meningslös,
vid köpet och genom försäljning
göra sig betald ur det fel-

avgöra
konkurs
kvarstå

aktiga

objektet.
skall

Noteras

är dispositiv.

liksom konventionens
att 14 § leasinglagen,
art. 10,
Detta innebär att leasetagaren i förväg kan avstå från

direktkravsrätten
inte
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mot leverantören
och leasegivaren

leverantören

med giltig

verkan.

kan

Däremot

genom avtal sinsemellan
två parter inte kan avtala

beröva

hans rätt, eftersom
bort en
leasetagaren
redan i avsnitt 10.1 bör det normalt
tredje parts rätt. Som framhållits
inte finnas någon anledning för vare sig leasegivaren
eller leveraneftersom bestämmelsens
funktion
i
tören att försöka avtala bort 14
första

hand är att hjälpa parterna att uppnå det resultat som de själva
eftersträva
Skulle
14 § lika fullt avgenom avtalsvillkoren.
talas bort, kan giltigheten
av detta avtal givetvis prövas enligt 36 §
brukar

Därvid

avtalslagen.

bör

beaktas

leasetagarens

att

direktkravsrätt

för såväl leaseär en väsentligt förutsättning
de
enligt 11 § leasinglagen
givarens ansvarsfrihet
begränsningar
som
av leasetagarens rätt till påföljder mot leasegivaren
som 15 § leasinglagen innefattar.

enligt

14 § leasinglagen

Förslag:
nandet

Vid
skall

fel

i förhållande
häva avtalet

till

med

leasegivaren

med verkan

avlämha rätt

för framtiden

mellan

och leverantören
leasegivaren
gett
leaseleasetagaren
köpt
objektet
rätt
om
av
villkor.
får hålla inne
på leveransavtalets
Leasetagaren
till

leasingavgifterna
skall

eller

och dröjsmål

detta

till

givaren

leasegivaren

mot

i leasingobjektet

leasetagaren

att avvisa objektet
ifall leveransavtalet
honom

påföljder

till

rätt

Leasetagarens

däremot

dess avtalsbrottet

inte kunna

är rättat.

Leasetagaren

kräva

avhjälper fel,
att leasegivaren
företar omleverans
eller utger skadestånd. Regleringen
innebär
bl.a. att leasegivaren
får stå viss risk för leverantörens
obestånd.

Även
rätt till

Unidroit-konventionens

påföljder

leasetagarens
art. 12, som behandlar
har
mot leasegivaren vid fel och leveransdröjsmál,
i sak tagits in i leasinglagen,
15
Vad
reglerna
se

utan ändringar
innebär har beskrivits
och inledningsvis

till

10.3.9.,

konventionen
vartill

avsnitt

9.3.2

hänvisas.

i denna del överen punkt har under utredningsarbetet
avvikelse
från
konventionen.
Övervägandena
har gällt dels
en

På särskilt
vägts

i kommentaren

i detta avsnitt
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vilken

Förslag

verkan

15 § leasinglagen

bör

ha vid

-

näringsidkare

leverantörens

obestånd,

dels om leasetagarens innehållanderätt
bör vara tvingande
till hans
förmån. Jag har emellertid
funnit att konventionens
lösningar också i
dessa delar bör övertas utan ändringar.
bör således
Leasegivaren
15 § leasinglagen

enligt

det skall

möjligt

obestånd,

att träffa avtal om en annan
ligger bakom slutsatserna.

vara
överväganden

Följande

stå viss risk för leverantörens

men

riskfördelning.

Reglerna

i 15 § motsvarar
art. 12 som i
som sagt konventionens
Den riskfördelning
bestämmelsen
är dispositiv.
medsom
för vid leverantörens
obestånd motsvarar
också vad som enligt tysk
i princip
rättspraxis
utgör tvingande
rätt. Även i Frankrike
gäller
sin helhet

enligt
viss

rättspraxis

regel, men effekten av denna kan i
en motsvarande
upphävas genom avtal om att leasetagaren
skall

utsträckning

kompensera

leasegivaren

leasegivaren

förlorar

vidare

för

den

del

vid leverantörens

köpeskilling
av utgiven
som
obestånd. Rätten att först tills

och sedan definitivt

hävning för framtiden
- genom
- stoppa
sådan till leasegivaren
lär dock inte kunna

avgiftsbetalningen
avtalas

bort.

I USA

som
gäller

enligt

är strikt

betalningsskyldighet

UCC

§

2A-407

efter att han lämnat

att leasetagarens
ett giltigt leverans-

godkännande.
Konventionens

och leasinglagens

effekter

är alltså

särskilt

viktiga

när fel upptäcks

efter att avtalet satts igång och leverantören
visar sig
obestånd.
krav på avhjälpande
Leasetagarens
av fel, ometc. är då ofta värdelösa men 15 § leasinglagen
ger lease-

vara
leverans,
tagaren

rätt att i vart fall innehålla
vända sig mot leasegivaren

leasingavgifterna.
med

tagaren
gäller enligt

sitt

krav

Skulle

lease-

på avhjälpande,

15 § att leasegivaren
inte är skyldig
att efterkomma
inte heller utnyttjar
Om leasegivaren
sin rätt att vidta rättelse,
enligt 15 § häva leasingavtalet
leasetagaren
för framtiden
om

kravet.
får

leveransavtalet

ningen

medger

skall

återlämna

leasegivaren

med avdrag för leasetagarens
återlämnar
kräva
Vid

objektet.

leverantören
leverantörens

i motsvarande

hävningsrätt
nytta

Leasegivaren

leasetagarens

läge.
eventuella

Efter

häv-

förskott

mot att leasetagaren
av objektet
kan sedan häva leveransavtalet,

på återbetalning
konkurs

och skadestånd.
av köpeskillingen
dessa
krav
dock
normalt
värdelösa.
är

kan då i stället söka begränsa sin förlust
Leasegivaren
genom att
sälja det felaktiga
har enligt
objektet.
Leasegivaren
15 §
t.ex.
inte rätt att kräva ersättning
leasinglagen
för
sin
leasetagaren
av
Å andra sidan har inte leasetagaren
förlust.
till
ersättning
rätt
av

leasegivaren
får liksom

för sina förluster

leasegivaren

göra

på grund av avtalsbrottet.
Leasetagaren
sitt ersättningskrav
i leveran-

gällande

med stöd av 14 § leasinglagen.
avviker
från svenska
Den beskrivna
regleringen

törens

konkurs

Standardavtal

för

413

414

Förslag

-

näringsidkare

finansiell
från

leasing.

objektsrisker
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I dessa brukar
utan

att
sedan leasetagaren

är

normalt

möjlig-

och leasegivaren

avskurna

betalat

leve-

i
medges dock rätt att göra gällande påföljder
har
motsvarande
leveranleasegivaren
rätt
mot
som
aldrig kan få bättre rätt mot leasegivaren
leasetagaren

Leasetagaren

rantören.

den utsträckning
varvid

tören,

reagera
godkänt leveransen

sig inte bara

Leasetagarens

på avtalsbrott

självständigt

heter

friskriva

leasegivaren

insolvensrisker.

även

än vad denne faktiskt

får ut av leverantören.
De skäl som kan anföras för angivna avtalsreglering
följande.

som har valt leverantören.
och följer bara leasetagarens
är endast finansiär

A1

Det är leasetagaren

A2

Leasegivaren

av leverantör.
reglering ger inte leasetagaren
Leasingavtalens

instruktioner
A3

är i huvudsak

i valet

sämre ställning

än som gällt om han hade köpt objektet med medel som lånats i
obestånd
bank. Även i detta fall får han stå risken för leverantörens
utan att banken kan dras in.
skall
Om leasegivaren
A4
leder
För

det till

en höjning

stå risken

av prisnivån

Unidroit-konventionens

för

leverantörens

som drabbar

och den föreslagna

obestånd

alla leasetagare.

leasinglagens

regle-

ring talar:
Leasetagaren leasar
Leasetagaren
är inte part i leveransavtalet.
Bl
har
Leasetagaren
objektet av leasegivaren och inte av leverantören.
inte heller köpt objektet av leverantören.
B2

Leasegivaren

genom att
leasetagaren.

köpa

Detta

pengar till köp.
B3
Leasegivaren

deltar som part i transaktionen
och leasa ut detta till
leverantören
av
från en bank som lånar ut
leasegivaren

är ägare

objektet
skiljer

och

ofta närmare
kännedom
om
har
leasegivaren
professionell
som
men
kredit- och obeständsfinansiär
förmåga och kapacitet att kalkylera
för detta
alla leasetagare.
och distribuera
riskpremien
risker
obestånd är oberäknelig
och kan drabba
Risken för leverantörens

den enskilde

saknar

visserligen

leverantören,

Flertalet
leasetagare torde därför vara beredda att
för att få visst skydd mot enstaka
mindre
prishöjning
acceptera en
särskilt mot bakgrund
deras existens,
stora förluster
som riskerar

alla leasetagare.

ofta är direkt beroende
intjänandeförrnåga
av
av att leasetagarens
drabbas
Eftersom
det bara är ett fåtal transaktioner
som
som tas ut av alla leasetagare bli
av obestånd bör den riskpremie

objektet.
liten
nen.

jfr

Volume

I s. 226

f och

s. 165 till

Unidroit-konventio-

SOU
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B4

Om

direkt
siär,

skulle

leasetagaren

från

leverantören,

hade

leasetagaren

leasat eller

-

näringsidkare

avbetalningsköpt

objektet

sin rätt till en finansom sedan överlåtit
enligt gällande dispositiv
rätt kunnat göra

med
mot finansiären
samma invändningar
som mot leverantören
stöd av 27 § skuldebrevslagen.
hade mot ñnansiären
Leasetagaren
således kunnat
innehålla
avvisa objektet,
och
avgiftsbetalningen
efter

innehålla

hävning
Förskott

hade

nats.
givarens

krav

objektet.

Däremot

skadestånd

objektet
också

dess utgivna
kunnat

förskott

återlärn-

kvittas

mot leaseför tid som leasetagaren kunnat nyttja
hade leasetagaren inte kunnat kräva avhjälpande,

ersättning

och offensivt

regleringen

till

defensivt

prisavdrag.

Allt

detta ligger

mycket

nära

15 § leasinglagen.

Särskilt

B3
argument
ovan synes tala för att i vart fall leasetagarens
innehållanderätt
bör vara tvingande
till leasetagarens förmån.
Den
svenska departementsdelegationen
vid Ottawa-konferensen
framhöll
ofta är helt avgörande
att innehållanderätten
har företrädare
för småföretagen
Detsamma

särskilt
vid

fel.

för leasetagaren
framhållit

under

en småföretagare att betala leasingavgifter
under sådan tid som objektet
inte kan användas,
riskerar
rörelsen
snabbt att gå över styr. Att leasetagaren sedermera eventuellt
kan få

Tvingas

utredningsarbetet.

rätt via 36 § avtalslagen

Jag har

till

begränsad

också mellan
kunna

nämnts

dispositiv.

Skälet

som

leasinglagen

anföras

är då utan praktiskt
ändå stannat

redan

härför

värde.
för

är framför

att göra hela 15 §
allt att lagen inte är

fall där leasetagaren

är småföretagare,
utan lagen gäller
förhållanden
parter. Det bör i kommersiella
starka skäl för att införa tvingande regler med generell

jämbördiga

Sådana skäl har jag inte ansett föreligga
i detta fall.
har skissat
olika tänkbara lösningar som avgränsat
Utredningen
innehållanderätt
till små affärer och/eller
till avtal där
en tvingande
räckvidd.

har en uppenbart underlägsen
ställning. Detta kan ske på
olika
det
torde
intill omöjligt
mängd
sätt
näst
att utvara
en
men
forma en sådan regel så att den inte leder till oönskade tröskeleffek-

leasetagaren

ter och liknande.
dispositiv.
Enligt

enligt
som
enligt

min

36 § avtalslagen
särskilt

fallet.

bedömning

läge ansett att hela 15 § bör vara
bör emellertid
skäl för jämkning

inte sällan

föreligga

Jag har i detta

i småföretagarrelationer

beträffande

avviker

från

15 § så att oskäliga verkningar
uppkommer
Detta gäller inte minst i fall då leasetagaren

avtalsvillkor

riskfördelningen
i det
inte

enskilda

haft

någon

i avtalet och villkoret
vid föreligganatt påverka innehållet
skulle
slå
hårt
de omständigheter
orimligt
mot leasetagaren. I leasing-

möjlighet

avtal mellan
ser från

avvikelparter blir läget ett annat. Avtalade
då endast undantagsvis
kunna åsidosättas.

jämbördiga

15 § torde

415

416

Förslag

-

obundenhet
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Också
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näringsidkare

och

av leasegivarens
leveransavtalet
art. 11,

om leasetagarens obuni
ändringar
av villkor

bestämmelse

Unidroit-konventionens

denhet

i leveransavtalet

av ändringar

leverantörens

har utan sakliga ändringar intagits i leasingBestämmelsen
hänger samman med att leasetagaren
lagen, se 16
början skall
vid transaktionens
i 2 § leasinglagen
enligt definitionen
leveransavtalet
i
de
villkor
att godkänna
som är av beges tillfälle
rättigheter
tydelse för hans rätt, varmed avses främst leasetagarens

enligt

grundas
vilka i allt väsentligt
15 §§ leasinglagen,
ändras i strid med 16 §
Verkan av att leveransavtalet

14 och

leveransavtalet.

som gällde

är att leasetagaren kan åberopa de villkor
vid tillämpning
av 14 och 15 §§.

Leasegivarens

lO.3.10

till

rätt

påföljder

vid

ändringen

före

leasetagarens

avtalsbrott

Vid

Förslag:

leasetagarens

och i förekommande

fullgörelse

fall

kräva

får leasegivaren

avtalsbrott

ränta

belopp.

obetalda

genom undervidta rättelse,
möjlighet
skälig
att
leasetagaren
gett
en
kräva förtidsförbehåll
antingen
stöd
med
får leasegivaren
av
eller häva
leasingavgifter
betalning
av framtida
av värdet
med
och kräva skadestånd
leasingobjektet
återkräva
avtalet,
Om avtalsbrottet

är väsentligt,

och leasegivaren

rättelse

ersättning
begränsa.
får

efter

Leasegivaren

kontraktsintresset.

det positiva

har inte

förtidsbetalning.

Dessutom

skall

en skadestándsklausul

en ersättning som väsentligt
vara giltig om den medför
Reglerna motsvarar
kontraktsintresset.
stiger det positiva

väsentligt

Reglerna

rätt

till

inte
överi allt

i Unidroit-konventionen.

föreskrifter

Unidroit-konventionen

givarens

rätt till

som han inte vidtagit skäliga åtgärder att
Leasegivaren
Regleringen
är i huvudsak dispositiv.
dock inte göra gällande ett förbehåll
hävning
om
för skador

innehåller

påföljder

har kommenterats

vid

i art. 13 föreskrifter
om
från leasetagarens
avtalsbrott

i avsnitt

9.3.2

Deras

leasesida.

huvudsakliga

ovan.
avtalsbrott
leasetagarens
vid varje
att leasegivaren
jämte ränta
obetalda leasingavgifter
får kräva in förfallna
"default"
Är avtalsbrottet
och har leasegivaren
väsentligt,
och skadestånd.
att vidta
gett leasetagaren en rimlig möjlighet
genom en underrättelse
förbehåll
stöd
med
antingen
dessutom
får leasegivaren
rättelse,
av
eller
häva avtalet
leasingavgifter
framtida
kräva förtidsbetalning
av
innebörd

är

Förslag
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med verkan
stånd

för framtiden,

med

det positiva

rätt till

ersättning

leasingobjektet

återkräva

kontraktsintresset.

näringsidkare

och kräva

skade-

har

därvid

Leasegivaren

alla rimliga
som han inte vidtagit
åtgärder för att begränsa. De angivna reglerna är dispositiva
utom i
efter hävning inte får göra gällande ett förbehåll
det att leasegivaren
inte

för

-

skador

inte är
samt att en skadestånds- eller vitesklausul
om förtidsbetalning
det
överstiger
giltig om den leder till en ersättning
som väsentligt
Konventionens
inte
positiva kontraktsintresset.
art. 13 konkretiserar
kan vara, utan reglerna är i princip
vilka leasetagarens avtalsbrott
i alla situationer

tillämpliga

enligt

pliktelser

leasingavtalet.

där leasetagaren
I första

inte uppfyller

sina för-

hand blir

det fråga om dröjsoch andra belopp, bristande vård

av leasingavgift
och
otillåtet
förfogande
objektet
över objektet.
av
reglerna är väl ägnade att tillämpas även
Jag anser att de beskrivna
dem har
Regler som motsvarar
på svenska leasingtransaktioner.

mål med betalning

intagits

följaktligen

svensk

gällande

Som påpekats

i avsnitt

9.3.2

med vad som enligt
allmänna kontraktsrätts-

väsentligen

rätt kan bli resultatet

och 36 § avtalslagen.

enligt
Positiva

lagregler som motsvarar
dock en fastare grund och större förutsebarhet
Dessutom
påföljdsvillkor.
skälighetsbedömning
av leasingavtals

liga principer

konventionens
vid

i 17 § leasinglagen.

konventionsreglerna

överensstämmer

slås klart

traktsrättslig

medför

fast att regler om uppgörelse
allmän konav i huvudsak
och inte avbetalningsköprättslig
eller säkerhetsrättslig

skall

karaktär

vid

tillämpas

finansiell

leasing.

Jag återkommer

till

detta nedan.
är tvingande till leasesom föreslås i 17 § leasinglagen
tagarens förmån på samma två punkter som är tvingande i konventiosom leder till en ersättning som
nen. Vad gäller skadeståndsklausuler
skulle det visserväsentligt överstiger det positiva kontraktsintresset,
De regler

principer fick tillämpas
att motsvarande
vara tillräckligt
Även
i denna del synes dock ininom ramen för 36 § avtalslagen.
för bedömtresset av att klargöra rättsläget tala för att principerna
kommer till direkt
ningen av vad som är en godtagbar avtalsreglering
ligen kunna

skadeståndsklausulerna

kan inte anses oväsentligt
mot bakgrund
av att
hör till de oftast ifrågasätta och aktualiserade

vid finansiell

För närvarande

uttryck

i lagen.

avgörande

leasing.
från

ståndsklausuler
Såvitt

Detta

gäller

Högsta
återfinns

domstolen.

föreligger

i 17 § tredje

leasegivarens

här inget vägledande

Regeln

om giltigheten
stycket leasinglagen.

hävningsrätt

fastslås

i

17

av skade§

andra

krav på väsentligmotsvarande
för alla typer av avtalsbrott,
i övrigt.
Vilka
omständigheter
het som gäller inom kontraktsrätten
inte
avtalsbrott
utan får bedömas
ett väsentligt
anges
som konstituerar
Såvitt gäller
efter motsvarande
principer
som gäller inom köprätten.

stycket,

417

418

Förslag

näringsidkare

-

betalning

med

dröjsmål
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såsom

bör,

i 54 § första

stycket

köplagen,

utgå från avtalsbrottet
som sådant, t.ex. dröjsmålets
eller
flera
dröjsmålet
gäller
poster, etc. Det bör inte
en
om
för leasebetydelse
krävas att betalningsdröjsmålet
är av väsentlig
1988/89:76
164
f.
Utformningen
Jfr
väsentliggivaren.
prop.
s.
av
betydelse
hetsregeln avser däremot inte att utesluta att avtalsbrottets

bedömningen
längd,

tillmäts

för leasegivaren
§ första

25

1988/89:76
bedömas

jfr
av avtalsbrott
köplagen
samt prop.
bör väsentligheten
normalt

vid andra typer

betydelse

39 § första

och

stycket

stycket

Tvärtom
s. 104 och 134
härifrån.
med utgångspunkt

regler om leasegivarens
rätt vid leaseav konventionens
medför
vidare
varken
förbehåll
avtalsbrott
att
tagarens
om förtidsfår
inte
leasetagaren
eller
gällande
hävningsrätt
betalning
göras
om
i den utsträckförst getts en skälig möjlighet
att rätta avtalsbrottet
Införandet

Denna
som detta kan ske, se 17 § femte stycket leasinglagen.
i 8 § avbetalningsköpleasetagarens
rätt har en nära motsvarighet

ning

lagen mellan
Beträffande

förslaget

skadestånd

kräva

med

förekommande

fall

ofta

visst

givaren

skäliga

vidta

avtalat

åtgärder

Vilka

stycket.

leasingavgifter
av värdet av återstående
sådana belopp som leasetagaren garanterar

och

hand

i första

utgörs

och återsom skall ske efter hävning
har
leasegivaren
nämnts
rätt att
att
som
kontraktsintresset.
skadeståndet
det positiva

den uppgörelse

innebär

tagande

m.fl.

näringsidkare

åtgärder

Leasegivaren

restvärde.

i

lease-

är skyldig

att
att begränsa sin skada, se 17 § sjätte
i lagen.
som krävs anges inte uttryckligen

för

innefatta att leasegivaren
i
form
försäljning
täckningstransaktion
av
en
av eller ett
en
för det återtagna objektet.
tillgodoLeasetagaren
leasingavtal
bör dock skadebegränsningsplikten

Normalt
företar

nytt
räknas

tagits
borde

vad täckningstransaktionen
inom
Även

med

omsorg,
ha inbringat.

gränsningsskyldigheten.
ständigheterna
De

gälla

beskrivna
vid

hyra

reglerna

rimlig

tid

andra

åtgärder

Vad

i det konkreta

inbringar
eller

som kan krävas
fallet.

om uppgörelse
sak i allmänhet.

av lös
och lO.3.5

den inte före- om
lämpligt
sätt
annars
i skadebekan innefattas
eller

innebär

blir

beroende

av om-

vad som antas
motsvarar
framhållits
i
Som tidigare

detta bl.a.

att leasetagaren
nordenne
leasegivaren
om
av
kunna sälja eller leasa ut
Detta är en konobjektet till ett högre pris än leasegivarens fordran.
och inte leasetagaren
sekvens av att leasegivaren
om inget annat
avtalats har rätt till objektets övervärde vid avtalsenlig avveckling
av
under vissa
kan emellertid
Under leasinglagen
leasingförhållandet.
avsnitten

10.3.1

inte har rätt att kräva ut ett överskott
visar sig
och återtagande
efter hävning
malt

förutsättningar

jfr

3 §

även falla

avtal

där leasetagaren

har rätt till

Förslag
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objektets

övervärde

vid

objektets

övervärde

inte

fullgjort

borde

uppkommit

eller

transaktion

skall

inte medge

leasetagaren

positiva

tillgodogöra

leasingavtalet

enligt

tillfalla

ingår

sig övervärdet

om leaseEtt överskott
som
leasegivarens
täcknings-

leasetagaren.

rätt till

fall

kontraktsintresse:

dess villkor.

ha uppkommit

därför

näringsidkare

I sådant

avveckling.

i leasegivarens

hade inte kunnat

leasegivaren
tagaren

avtalsenlig

-

överskottet

Skulle

leasingvillkoren

på täckningsaffären

i ett
det ett förverkande
för
som kan bli föremål
med beaktande av främst den disenligt 36 § avtalslagen
jämkning
i leasinglagen
positiva regleringen
men även 10 § avbetalningsköpsådant

avtal,

innebär

lagen mellan
Vid

m.fl.

näringsidkare

beräkningen

andra

stycket

stående

skadeståndsfordran
enligt
av leasegivarens
2 skall leasingavgifterna
för den vid hävningen

avtalstiden

och,

i förekommande

fall,

belopp

som
i gällande

diskonteras
till nuvärde.
Liksom
tagaren garanterar
diskuteras
efter
vilken
kan
räntesats diskonteringen
av den diskussion
som förts
avsnitt 4.4.7,
och med beaktande

bakgrund

i anslutning

bör
till

17 §
återlease-

ske.

gällande

rätt
Mot
rätt

kan ingås
av att leasingavtal
till såväl fast som rörlig avgift, anser jag emellertid
leasegivaren
att
efter den referensränta
enligt dispositiv
rätt bör ha rätt att diskontera

se

eller

referenskurs

till

vilken

leasingavgiften

enligt

7 § leasinglagen

skall

får därvid
Leasegivaren
kompensation
vara kopplad.
uteblivna
räntevinsten
avtalstid,
på återstående
oberoende
förmån

att få betalt i förtid
influten
ersättning
att förränta
Om leasegivaren
på leasingavtalet.

räntningen

den

av den
och även av leasegivarens
bättre eller sämre än för-

det innebär

möjlighet

för

däremot

diskonterar

bör det belopp som då
en sats som är lägre än referensråntan,
erhålls vid tillämpning
17
§
ofta anses som ett
tredje
stycket
av
skadestånd som väsentligt överstiger
det positiva intresset. Undantag

efter

kan dock

gälla t.ex. om leasegivaren kan visa att den låga diskonteför
är satt för att täcka skäliga uppläggningskostnader
leasingfinansieringen.
ringssatsen

Enligt

Unidroit-konventionens

förutom
art. 13.1 får leasegivaren
av leasetagaren även vid avtalsbrott
som inte
Denna rätt infördes på ett sent stadium vid den konär väsentligt.
ferens där konventionen
för ingående
antogs och blev inte föremål
ränta kräva

överväganden.

skadestånd

Som

framhållits

i

kommentaren

torde det sällan kunna bli fråga om skadestånd
däremot
vid vanvård
som inte år definitivt,

till

konventionen

vid betalningsdröjsmål

eller annat avtalsbrott
relaterat
till
vad
objektet.
Enligt
är
som
som angetts i avsnitt 10.3.7
skall leasetagaren enligt leasinglagen
emellertid
ansvara endast om
åsidosätter
sin vårdplikt
och därmed vållar skada eller
han vårdslöst
onormal

värdenedgång

objektet.

Detta

leasctagarens

culpaansvar

419

420

Förslag
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vid
med en regel om skadeståndsskyldighet
synes inte vara förenligt
har
härav
bakgrund
regeln
inte
Mot
väsentligt.
avtalsbrott
är
om
som
skadestånd i konventionens
art. 13.1 inte förts in i 17 § första stycket
Det kan noteras att det vid hyra av lös sak i allmänhet
inte kan kräva dylikt skadestånd se t.ex.
brukar antas att uthyraren
och
I s. 54 ff, Hellner
1 s. 186
Särskilda
avtalstyper
Bengtsson,

leasinglagen.

s. 185 f och 212.
första
stycket leasinglagen
I 17 §

Millqvist

rätt att kräva
ges leasegivaren
Detta innebär inte att
vid varje leasetagarens avtalsbrott.
fullgörelse
sin förpliktelse
fullgör
får kräva att leasetagaren
leasegivaren
att
vådahändelse.
objektet
återlämna
när det har förstörts
genom en
Eftersom

leasetagaren

uteblivna

återlänmandet

10.3.11

ansvarar för sådana händelser
inte något avtalsbrott.

inte

vid

hävningsrätt

Leasegivarens

utgör

det

föregripet

avtalsbrott

föregripet
om anteciperat
införs. Om det står klart att leasetagaren kommer
avtalsbrott
avtalsbrott
skall leasegivaren ha rätt att
att begå ett väsentligt
redan innan avtalsbrottet
häva leasingavtalet
är ett faktum.
får

Leasetagaren
genom

bestämmelse

En särskild

Förslag:

säkerhet.

att ställa

Reglerna

bestämmelse

Unidroit-konventionens

innehåller

avtalsbrott
tagarens
anteciperat föregripet

hävningen
att neutralisera
skall vara dispositiva.

möjlighet

dock

avtalsbrott.

inte

om leasegivarens rätt vid leaseregler
några särskilda
om

Däremot

kan risken

de avtalsbrott
av betydelse
vara en omständighet
avtalsbrott
är väsentligt.
om ett inträffat
I svenska
förbehåller

anteciperat
rätt i avsnitt

sig

4.4.7
varvid

hävning,

återtagande

leasetagarens

har vissa
framkom

avseenden.

i flera

skönsmässig

till

avtalsbrott

hetssynpunkt,
fråga

rätt

vanligt

är det mycket

leasingavtal

bedömningsrätt

sida.

av dessa villkor
att villkorens

Villkoren

innefattar

för leasegivaren,

för upprepavid bedömningen
av

att leasegivaren särskilt
och skadestånd
vid
diskuterats

av gällande
från skälig-

utformning

kan sättas i

I analysen

ofta

ett stort
saknar normalt

mått

av
ett krav

vid en betydligt
hävningsrätt
och ger leasegivaren
vad
krävs enligt
avtalsbrott
sannolikhet
för
än
som
av
jämfört med de anteciperingsregler
dispositiv
rätt. Skillnaden
som är
rättsområden
är stor.
näraliggande
lagfästa
föreslår jag att särskilda regler
Mot bakgrund av dessa förhållanden

väsentlighet

lägre

grad

Förslag
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införs om leasegivarens
rätt till hävning vid anteciperat avtalsbrott.
De är dispositiva
Reglerna har tagits in i 18 § leasinglagen.
och har
utformats

i mycket

regels höga krav

till

nära anslutning

för hävningsrätt

även vid finansiell

62 § köplagen.

sistnämnda

bedömer

jag vara en lämplig
18 § leasinglagen lyder:

leasing.

nivå

Står det klart att leasetagaren kommer att begå ett väsentligt avtalsbrott, får leasegivaren häva leasingavtalet
redan innan avtalsbrottet
har uppkommit.
Hävningen
är dock utan verkan om leasetagaren
utan dröjsmål ställer godtagbar säkerhet för sin fullgörelse.

Väsentlighetskravet

i bestämmelsen

17 § leasinglagen,

och

ningen
Den

den

är den fullgörelse

föreslagna

föreslagna

regeln

reglerna

svarar

mot

"fullgörelse"

som

som anteciperingen
får betydelse bl.a.

angående

leasetagarens

Väsentlighetskravet
nämns

i andra

i
me-

avser.
vid tillämpning
konkurs,

av de
se avsnitt 10.4

nedan.

Överlåtelse

10.3.l2

Förslag:
över

Leasegivaren

sina

rättigheter

av

rättigheter

får överlåta

enligt

enligt
eller

leasingavtalet

leasingavtalet
annat sätt förfoga
och sin rätt till

Leaseutan att befrias från sina skyldigheter.
får
sina
rättigheter bara
tagaren
som huvudregel förfoga över
om leasegivaren samtycker till det. Saknas befogad anledning

leasingobjektet

att anta
givarens

att leasetagarens
rätt till objektet,

förfogande
skall

skulle

leasetagaren

äventyra
emellertid

leaseha rätt

inte ger sitt
förfogandet
att genomföra
trots att leasegivaren
kvarstår om inget annat
samtycke.
Leasetagarens
förpliktelser
överenskoms
med leasegivaren.
Dessa regler skall vara dis-

positiva
till

mellan

överlåtelse

exekutiv

parterna.
kan dock
eller

försäljning

Avtalsvillkor

som begränsar rätten
vid överlåtelse
genom
konkurs,
dvs. mot parter-

inte åberopas
i en parts

nas borgenärer.

Unidroit-konventionen
ger i art. 14 en bestämmelse
om överlåtelse
och annat förfogande
enligt leasingavtalet.
över parternas rättigheter
Bestämmelsen
har kommenterats
i avsnitt
9.3.2.
Den innebär
att

leasegivaren

får fritt

till

och

objektet

sådant förfogande

digheter

enligt

överlåta

sina

över sin rätt

men att ett
att leasegivaren befrias från sina skylfår inte heller ändra leasingavFörfogandet

inte medför

avtalet.

eller på annat sätt förfoga
enligt leasingavtalet

rättigheter

421

422

Förslag

-

talets

näringsidkare
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och

karaktär

dess

rättsliga

behandling

innefattar

förbehållas

att leasetagarens rätt
och att hans rättigheter enligt konventionen
får förfoga över sina rättigheter
Leasetagaren

Reglerna

vid

för-

inte får försäm-

foganden
ras.
avtalet

konventionen.

enligt

skall

enligt

leasing-

endast

samtycker till det och med förbehåll
om leasegivaren
för tredje mans rätt.
i hög grad vad som redan följer
uttrycker
Dessa konventionsregler
obligationsrättsliga

av allmänna
frågorna vid

avtalstypen,

gäller
viss

stycket

leasetagarens
avvikelse
till

kommentaren

något hinder
förfoga

över

också

för

sagts i
inte
borde finnas
att det
med leasegivaren
får fritt
ändå

kvarstår

i

kan

på leasetagarsidan

på så sätt medföra

för leasegivaren

i
även om leasetagaren kvarstår
vårda
och
återställa
Sistnämnskyldigheter
objektet.
att
lär ha lagts till grund för konventionens
i
reglering

da argument
denna del. Vid
derätt

kan hävdas

försämrar
dock
av nyttjanderätten
över objektet, liksom hans intresse för det.

kontroll

nackdelar

denna

19 § andra
Som

reglering.

Ett förfogande

rättighetsförfogande

sina rättsliga

till

förfogande-

innehåller

konventionens

mot att leasetagaren i likhet
sina rättigheter
eftersom
leasetagaren

ofta leasetagarens

praktiska

Eftersom

förfoganderätt

från

konventionen

sina skyldigheter.
Ett

principer.

har stor betydelse finner jag det ändå
föreskrifter
tas in i den föreslagna lagen för

leasing

att uttryckliga
se 19 § leasinglagen.

motiverat
Såvitt

finansiell

konventionens

leasetagaren.

regler

som ger
och delvis

långtgående

tillkomst

var dock flera stater kritiska
fri eller åtminstone
viss förfogan-

och förordade

reglering

I olika
honom

länders
sådan

tvingande

nationella
rätt.

rätt

Exempelvis

överlåtelseregler

i

förekommer
ges relativt
amerikanska

UCC se främst § 2A-303.
Den dispositiva
huvudregeln
är här att
alla typer av förfoganden
i hyres- och leasingavtal
över rättigheter
är
tillåtna och giltiga utan särskilda inskränkningar.
För svensk del kan
till fast egendom finns regler i jordanoteras att det för nyttjanderätt
balken

särskilt
i kommersiella
försom ger nyttjanderättshavare,
hållanden,
vissa möjligheter
att överlåta nyttjanderätten
utan upplåtase 9 kap. 31

rens samtycke,
36 § JB.
Beträffande

nationella

som medför
över objektet försämras

foganden

leasingaffärer,

vilket

10 kap. 7

för förleasingtransaktioner
synes risken
kontroll
att leasetagarens och leasegivarens
mindre
vid
något
gränsöverskridande
än
vara

talar för att förfoganderestriktionerna
för leasei leasinglagen som i konventionen.

tagaren inte utformas lika rigoröst
obligationsrättsliga
Den allmänna

rättigheter
motpartens

enligt

11 kap. 7 § och 12 kap.

ömsesidigt

läge härigenom

utgångspunkten

förpliktande
försämras.

avtal
Därtill

torde

får överlåtas
bör

framhållas

vara

att

om inte
att en

g
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för

förfoganderätt

viss

möjlighet
och därmed

kan

leasetagaren

-

näringsidkare

för hans
vara avgörande
åtagande mot leasegivaren

sitt
och fullfölja
att finansiera
indirekt
ligga också i leasegivarens

intresse.

bör leasetagarens
möjligheter
att
av det anförda
inte kunna hindras
sina rättigheter
enligt leasingavtalet

bakgrund

Mot

förfoga

över

konkreta
skäl emot
förhandsmedgivande

om det inte föreligger
av leasegivaren
inte har lämnat
det fall leasegivaren

det.
till

För
visst

alltid
bör leasetagaren
visserligen
av förfoganden,
innan
inställning
förfogande
leasegivarens
vara skyldig att efterhöra
och det
det aktuella
förfogandet
sig leasegivaren
sker.
Motsätter

eller

vissa

typer

att anta att detta skulle riskera leasegivarens rätt till
ändå ha rätt att genomföra
emellertid
leasetagaren

saknas anledning
bör

objektet,

förfogandet.

Liksom

förfoganden

vid leasegivarens

bör leasetagarens

kvarstå
enligt leasingavtalet
om leaseöverlåtelse
att det upphör. Är förfogandet
en
åtar
i att förvärvaren
kan den komma att utmynna
mot överlåtaren
leasetagarförpliktelser
och fullgöra övriga
sig att betala leasingavgift
för

ansvar
givaren

förpliktelserna

inte går med

kvarstår
således,
men överlåtaren
underförstått
avtalas, i förhållande

leasegivaren,

till

uttryckligen

eller

som ytterst ansvarig
Vid bedömningen

gäldenär

om inget annat
till leasegivaren

för dessa förpliktelser.

av om det är befogat att anta att leasegivarens
för att förvärvaren
bör utsikterna
rätt riskeras genom ett förfogande,
tillmätas
liksom
betydelse,
kommer
att vårda objektet avtalsenligt
försätts i konkurs
solvens. Risken för att förvärvaren
förvärvarens
i konäven om leasegivaren kan påräkna separationsrätt
driver verksamhet
på annat ställe eller ort än
kursen. Om förvärvaren
och objektet därmed måste flyttas, kan objektets karaktär
överlåtaren

bör beaktas

rätt åventyras.
att det finns fog att anta att leasegivarens
i
och
för
lätt
sig
flyttbart
objektet
gäller
är
Detsamma
men förom
värvaren skall bruka objektet
en ort som ligger mycket långt från
och därmed blir mera svåråtkomligt
anvåndningsstället
det tidigare

medföra

vid

ett återtagande.

Bedömningen

blir

i övrigt

förfogar

sina

beroende

av typen

av

förfogande.
Om

leasetagaren

över

rättigheter

i strid

med

19 §

eller en avvikande avtalsreglering,
utgör förfogandet
ett
eller
de
17
§
till
påföljder
leasegivaren
rått
som
som ger
förföreskriver.
gäller givetvis om leasetagaren
Detsamma

andra stycket
avtalsbrott
avtalet

fogar

över leasingobjektet.

De nu berörda
är dispositiva

reglerna

i 19 § första

i förhållandet

mellan

och andra stycket
parterna.

Parternas

leasinglagen
borgenärer

ha rätt att förfoga genom överoberoende
låtelse enligt dessa regler
som utesluter
av avtalsvillkor
Överlåtelse
i
överlåtelserätten.
den lagstadgade
eller
begränsar

föreslås

däremot

i 19 § tredje

stycket
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bakgrunden

leasegivarens

mellan

leasegivarens

mellan

tet.
Vad gäller

således

skall
till

denna

rättigheter

enligt

till

rätt

avtalet

alltid

får

reglering

leasetagarens

och

i princip

kunna

skiljas

dels

överlåtelse,

och hans rätt till

dels

objek-

rätt att överlåta objektet är bakgrunden
att
klarlagts
att ett överlåtelseförbud
som avtalats vid köp av egendom inte är bindande för köparens borgenärer,
oavsett om förbudet har uppställts i säljarens eller köparens intresse

leasegivarens

det i rättspraxis

nyligen

se NJA

1993 s. 468.
Rättsfallet
betyder vid finansiell
endast att ett överlåtelseförbud
som leverantören
till
sin överlåtelse
inte binder
objektet
leasegivaren
av

leasing omeuppställt vid

delbart

borgenärer.

domstolen

Högsta

fäste i rättsfallet

leasegivarens

emellertid

avgörande

vikt

vid att en köpare utger någon form av vederlag även när överlåtelseförbud
avtalas och att borgenärsintresset
därmed talar starkt

att en borgenär inte skulle kunna få betalning ur den egendom
i vederlagets ställe. Appliceras
dessa synpunkter
på finanträtt
som
siell leasing kan sägas att den köpeskilling
betalar
som leasegivaren

emot

till

leverantören

vederlag
villkoren

till

även

en fmansieringstjänst
Vidare har leasetagaren

i leveransavtalet,
Från

leasingavtalet.
denna bakgrund

vilket

är funktionellt

leasegivarens

likgiltigt

av leverantören
sägas ha utgått till endast

uppställts

synes därmed rimligt
ställt överlåtelseförbud

och

utgör

leasetagaren.

borgenärers

starkt

synpunkt

om ett överlåtelseförbud
eller leasetagaren
och
leverantören

eller

ofta

även

en form

av
på

inflytande
kopplat

till

är det mot

avseende

objektet
kan

vederlag

om
leasetagaren.

Det

att anta att inte heller ett av leasetagaren uppbinder leasegivarens borgenärer.
I litteraturen

1993 års rättsfall antagits att ett överlåtelseförbud
som
för objektet inte kan verka som utnyttjanderättshavare
uppställt
en
mätningsförbud
se Rodhe, Handbok i sakrätt s. 120. Genom den
har redan före

föreslagna

regeln

i 19 § tredje

stycket

leasinglagen

bekräftas

detta

vad avser finansiell
eller leaseleasing. Varken ett av leverantören
överlåtelseförbud
avseende objektet binder således
tagaren uppställt

leasegivarens

borgenärer.

om överlåtelseförbud
leasingavtalet
föreligger

I fråga

enligt

avseende
likaledes

leasegivarens
viss

oklarhet.

rättigheter

Fråga

är här

avtalsförhållande.
av ena partens rätt i ett ömsesidigt
om överlåtelse
därvid vara att
Som nämnts ovan torde den allmänna utgångspunkten
får överlåta
sina rättigheter
position
parterna
om inte motpartens
Ett avtal som förbjuder en dylik övergenom överlåtelsen.
torde dock vara giltigt mellan parterna.
Mera tveksamt är om
förbudet binder parternas borgenärer. Eftersom en rättighetsöverlåtelförsämras
låtelse

se är oskadlig

för

motparten

främst

då överlåtaren

har fullgjort

sin

Förslag

SOU 1994:120

och

prestation

inte

fordringsförhållande

ömsesidigt

något

näringsidkare

-

längre

giltighet
är det särskilt i sådana situationer
som förbudets
det inte
kan sättas i fråga. I detta läge förefaller
mot borgenärerna
finnas något vägande skäl som motiverar
att förbud avseende rättighar i linje med
olika.
I litteraturen
heter och egendom behandlas

föreligger,

i varje fall inte kan hindra
detta ansetts att ett överlåtelseförbud
definitiv
betalning
till
utmätning
rätt
genom att
som blivit
av en
det sagda
uppfyllts se Rodhe a.a. s. 121. Tillämpas
motprestationen
enda
positiva
leasegivarens
prestaleasing kan sägas att
på finansiell
leasetagarens anskaffning
tion av betydelse är att finansiera
av objektill
betala köpeskillingen
inledning
tet genom att i transaktionens
enligt avtalet, främst rätten
rättigheter
Leasegivarens
leverantören.
kan
vid avtalsbrott,
och rätten att återta objektet
till betalningar
betraktas

därför

redan

intjänade

som

när

leasingavtalet

I

startar.

torde då kumia antas att
de ovan angivna principerna
för
inte är bundna av ett överlåtelseförbud
borgenärer
fastslås
denna
leasinglagen
19
§
tredje
stycket
I
mot
dessa rättigheter.
bakgrund generellt att borgenärerna har rätt att överlåta leasegivarens
med

enlighet

leasegivarens

Vad

av avtal som begränsar denna rätt.
19 § tredje stycket
innefattar
rättigheter
leasetagarens
riktade enbart mot
överlätelseförbud
avtalade
är
att
som

oberoende

rättigheter

gäller

en början
borgenärerna
till

dem.

Detta

med

överstämmer

allmänna

och torde således gälla även utan stöd i lag se avsnitt 4.6.2
även gäller för leasetagaren själv har den

principer
ovan.

binder

inte

För fall där förbudet
vid

främst

betydelse
avsnitt

10.4

leasetagarens

Leasetagarens

Förslag:

självständig

betydelse.

Detta

konkurs

fall
därför

och behandlas

nedan.

10.4.2

Leasetagarens

Leasegivaren
besked

däremot

lagregeln

föreslagna

konkurs
konkursbo

får inträda

i leasingavtalet.

har rätt att begära att boet inom
Inträder
boet blir
inträda.

det vill

skälig

tid

ger

leasegivarens

om
för tiden efter konkursbeslutet.
massafordringar
fordringar
Även om konkursboet
skall det vara skyldigt att
inte inträder
för tid som boet nyttjar leasingbetala avtalets leasingavgift
objektet. Väljer boet att inte inträda får leasegivaren häva avtalet,

återkräva

objektet

en konkursfordran
inte häva leasingavtalet

och göra gällande
får vidare

Leasegivaren
i annat fall än då
på grund av leasetagarens betalningsdröjsmâl
konkursboet
väljer att inte inträda i avtalet. Dessa regler föreförmån.
slås i sin helhet vara tvingande till konkursboets
på skadestånd.

får
i
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överväganden

10.4.1
I avsnitt

4.6.2

tagarens

konkurs

har redogjorts

givarens

rätt till

för

för de oskrivna

närvarande

kan

antas

konkursboets

hävning,

regler

som vid
angående

gälla

rätt till

inträde

leaselease-

och därmed

anknytande

frågor. Av redogörelsen framgår att rättsläget är tämligen
kan skisseras med hjälp av främst
även om vissa huvuddrag
analogier från regler om köp och hyra av lokal.
Vad som vid en internationell
jämförelse
kännetecknar
svensk rätt
oklart,

på detta

rättsområde

särskilda

föreskrifter

inte i första hand att det saknas
utan att svensk lagom leasetagares konkurs,
inte tillhandahåller
konkursrättsligt
regelett övergripande

stiftning

är emellertid

verk

och ofullgjorda
förpliktande
om gäldenärens ömsesidigt
för enskilda
lagstiftningen
spridda föreskrifter
ges däremot

typer,

såsom 63 § köplagen,

4 kap. 26 § JB,

finansiell

leasing

analogier

från de lagreglerade

åskådliggör
Eftersom

konkursprinciper.
nade,

på vissa

lämnar

även

punkter

centrala

ger
frågor

Som analysen

är man i tillämpningen
fallen och till allmänna
de befintliga

till

kontrakts-

och

inte är sarnord-

motstridiga

obesvarade,

för

hänvisad

lagreglerna

för

uttryck

l

avtals-

12 kap. 31 § JB, 27 §

och 47 § kommissionslagen.

handelsagenturlagen

avtal.

principer

är rättsläget

och

osäkert

inte

bara vid

finansiell
leasing utan även vid andra betydelsefulla
avtalsoch licensavtal.
typer, t.ex. entreprenadavtal
De beskrivna problemen motsvarar vid finansiell
leasing i huvudsak
den allmänna
Problemen
rättsliga osäkerhet som här föreligger.
vid
konkurs

är dock

särskilt

besvärande

eftersom

de aktualiseras

ofta och det är tveksamt

om leasingvillkorens
för konkursboet.
är bindande

rens konkurs
finns det inte heller
omrádet

Enligt

för att anta att det genom
en även från borgenärs-

grund

kan åstadkommas
balanserad

tionssynpunkt

reglering

och

ändamålsenlig

min

relativt

av leasetaga-

bedömning

avtal på leasingoch rekonstruk-

reglering

av

dessa

frågor.
Som

hållanden

och som till viss del har beskrivits
i
insolvensrättslig
lagstiftning
om gäldenärens avtalsföri flera andra jämförbara
länder,
Tyskland,
t.ex. USA,

Österrike,

Frankrike,

kapitel

antyddes

regelverket
förmån.

inledningsvis

8 finns

Detta

innebär

insolvensgrundade

till

att motparten

respektive
avtal

vid

och Finland.

Danmark

borgenärernas

hävningsklausuler

ger borgenärerna
nytta av löpande
närens

Norge,

tvingande

i avtalet
eller

gäldenären
avveckling

eller

I dessa länder

är

i vissa fall gäldenärens

och

inte kan göra gällande
andra

sämre

avtalsvillkor

möjligheter

rekonstruktion

som

att dra
av gälde-

verksamhet

Erfarenheten

än som följer av lagreglerna.
visar att det även i Sverige finns

ett påtagligt

behov

Förslag
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regler om gäldenärens avtalsförhållanav allmänna insolvensrättsliga
i den vardagliga
den. Sådana regler skulle skapa större förutsebarhet
undanröja
för konkursförvaltarna
och särskilt
konkurshanteringen

tillämpningsproblem

många

för

principer

enhetliga

del

Leasingutredarens

För

avtalstyper.

En sådan lagreglering
och inte i olika

plats i konkurslagstiftningen

sin givna
skilda

olika

på avsaknaden

grundas

som ytterst
avtalstyper.

kan

för

lagar
det

dock

av
har
eninte

för en rad
konkursregler
övergripande
att utforma
komreglering
I avvaktan på att en övergripande
andra avtalstyper.
finanföreslå
för
regler
med
nöja
mig
stånd,
får
här
jag
till
att
mer
i fråga

komma

siell

leasing.

av dessa regler har jag lagt vikt vid att inte utan
i de
till uttryck
starka skäl avvika från de principer
som kommer
Olägenhetema
för näraliggande
avtalstyper.
lagreglerna
befintliga
så sätt
för en enskild avtalstyp bör
särreglering
med en ytterligare
Vid

utfornmingen

konkreta

lagförslag,

dock

vidare,

Jag förespråkar

minimeras.

kunna

att gällande bestämmelser
9 kap. 30 § och 12 kap.

utan att lägga fram
till
för nyttjanderätt

31 § JB anpassas till
lös
egendom.
för
leasing
förelås
här
av
som
till
Bakgrunden
Förslagen
är begränsade till konkurssituationen.
angående lag om företagsrekondetta är att det i den lagrådsremiss
i främst

fast egendom
de regler

struktion

läggs fram

rens
alla avtalstyper,

Dessa

som inom kort
avtalsförhållanden.

offentligt

vid

är tillämpliga
liksom

ackord,

föreslås

när

om gäldenäför i princip

vissa regler

gälla

skall

regler,

som
både företagsrekonstruktion

företagsrekonstruktion

och

utmynnar
rekonstruktion

i -

syftar till att underlätta
förfarande
och bygger
att beslutet om
ett
nytt
utom
för
hävning
inte
i
förfarande
sig
grund
är
av gäldenäatt inleda detta
företagsrekonföre beslutet om
rens avtal. Om gäldenärens motpart
eller befått rätt att häva avtalet på grund av ett inträffat
struktion
offentligt

enligt

farat dröjsmål,

gäldenären
fullföljs.

Reglerna

ackord.

konkurs

inte utnyttja

vidare
får motparten
rekonstruktörens

Då avtalet

fullföljs

sin hävningsrätt

får motparten

om
att avtalet
massafordran

begär

godkännande

med

inte någon

Däremotprestationen.
för sin fordran
för
säkerhet
och
tiden
tillräcklig
inte
har
han
om
motsvarande
mån
i
inne,
kräva
gäldenären
hans fullgörelse
är
att
eller, om anstånd har medgetts,
sin prestation för framtiden
fullföljer
Är
inte
fullgörelse
tiden för motpartens
säkerhet.
ställer godtagbar
inne, får denne kräva säkerhet endast om det av särskild anledning är

prioritet

eller

motsvarande

mot

får motparten,

för

att skydda
avtalet om gäldenären inte
skall fullföljas
om avtalet

nödvändigt

säkerhet

enligt

det sagda.

honom

mot

begäran
eller

förlust.
inom

underlåter

Avtalsvillkor

får

Motparten

skälig

tid lämnar

att prestera
som inskränker

eller

häva

besked
ställa

gäldenärens
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reglerna

anledning

vara ogiltiga.
också
är tillämpliga

att föreslå

särskilda

som den nya lagen avser.
sådana regler vid
att införa
närvarande
det utan jämförelse

finansiell

leasingregler
finns

konkurs.

Konkursinstitutet

de

fortfarande

mest anlitade
Även
verksamheter.

rekonstruktion

för

Däremot

instrumentet

av insolventa
om den nya
kan medföra att fler företag än i dag
lagen om företagsrekonstruktion
rekonstrueras
är det knappast realistiskt
utan konkurs,
att anta att
detta leder till att konkursinstitutets
nuvarande
funktioner
väsentligt
förändras.
kanske

Framhållas

inte heller

bör att det i åtskilliga
att rekonstruktion

fall

önskvärt

inte är möjligt

sker på annat

De nya rekonstruktionsreglerna
genom konkurs.
synes
bakgrund inte medföra att lagregler om konkursgäldenärers
hållanden kan avvaras.
Generellt

ning
till

bör
buds.

mot denna
avtalsför-

reglerna i största möjliga
att de materiella
desamma för de olika insolvensförfaranden

gäller
vara
Detta

medför

skådligt

att regelsystemet
och förebygger
att borgenärer

farande

övergår

blir
lider

och

sätt än

utsträck-

som står
och mera överrättsförlust
då ett för-

enklare

i ett

har man genom
samlade
annat. Utomlands
insolvensförfaranden
på flera håll skapat en i huvudsak
enhetlig
reglering av de materiella
frågorna. Enligt exempelvis amerikanska
Code

Bankruptcy
för bl.a.

reglerna

och den nya tyska Insolvenzordnung
om gäldenärens avtalsförhållanden.

gäller

detta

Beträffande

regler om gäldenärens avtalsförhållanden
bör särskilt
har större möjligheter
häva
avtalet
att om motparten
att
konkurs
vid
konkurs
företagsrekonstruktion
än
får den
utom

framhållas,
vid

sig från ett avtal som är oförmånligt
som önskar frigöra
undvika de uppoffringar
kan
som rekonstruktionsförfarandet
innebära,
söka gäldenären
i konkurs.
anledning
Ett av
att tidigt

motpart,
eller vill

huvudsyftena

med rekonstruktionsförfarandet

Om

för

reglerna

konkurs

och rekonstruktion

kan därmed
stämmer

däremot inget att vinna
motparten
att försätta
kurs i stället för att delta i rekonstruktionsförfarandet.
Mot

av det anförda har de föreslagna
finansiell
så att de väsentligen
leasing utformats
som väntas bli införda för företagsrekonstruktion

10.4.2

bakgrund

De

De föreslagna

föreslagna

med anledning

överens,

gäldenären

har

i kon-

konkursreglerna

för

de regler
motsvarar
utom konkurs.

reglerna

reglerna

22 §§ leasinglagen.

motverkas.

finns
om leasetagarens konkurs
De behandlar
främst leasegivarens

av och i samband

med konkursen

intagna

i 20-

hävningsrätt

och konkursboets

Förslag
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i leasingavtalet
och verkningarna
rätt att inträda
härutöver
behovet av regler om särskild
övervägt
för leasegivaren
i enlighet med
"stoppningsrätt"
Sådana regler

köplagen.

eftersom

få betydelse,
sedan godkänd
leverantören.

vid finansiell

skett till

därav.

Jag

i 61 §

reglerna

leasing emellertid

regelmässigt

börjar

sällan

löpa

och leasegivaren

leasetagaren

har

innehållanderätt

först

betalat

Behovet

rätt för leasegivaren
att låta
av en särskild
från leverantören
och att i förhållande
till leasetill
blir
leverantören
därmed
litet.
betalningen

innehålla

innehållanderätt

dylik

kommande
finnas

leverans

leveransen

stoppa
tagaren
Någon

skulle

leasingavtalet

näringsidkare

-

torde

brukar

Skulle

leasingavtal.

behov

i 61 § köplagen

reglerna

inte

heller

i

stadgas

före-

någon gång
av innehållanderätt
kunna tillämpas analogt.

vid insolvens som inte lett till
avtalsbrott
anteciperat
om
som föreslås i 18 §
Beträffande
ekonomiska
hos
tillfyllest.
svårigheter
vara
eller förhandling
som medfört att företagsrekonstruktion

Vad gäller

leasegivarens

hävningsrätt

bör de regler

konkurs

leasinglagen
leasetagaren
om offentligt
talsförhållanden

ackord

beslutats,

återfinns

regler

om gäldenärens
avsom snart väntas

i den lag om företagsrekonstruktion

bli framlagd.
De grundläggande

leasinglagen,

som

konkurs

reglerna om leasetagarens
har utformats
med i första

som förebild
men även med beaktande
tredje och fjärde styckena JB.

hand

av reglerna

ges i 20 §
63 § köplagen

i 12 kap.

31 §

20 § leasinglagen
rätt
ger i första stycket leasetagarens konkursbo
medan leasegivaren har rätt att fråga boet
att inträda i leasingavtalet,
om det vill inträda och erhålla svar inom skälig tid. Om boet i tid
och övriga rättigsvarar att det inträder blir leasegivarens fordringar
heter enligt avtalet fordringar
mot boet som sådant massafordringar
inte svarar
såvitt gäller tiden efter konkursbeslutet.
Om konkursboet

fråga måste boet enligt andra
leasegivarens
svarar nej
för den tid som boet har
ändå betala avtalets leasingavgift
har
boet
också rätt att fortsätta
nyttjat objektet. Enligt första stycket
nyttja objektet under sådan tid och underförstått
även för tid innan
i tid eller

stycket

part.
Om

boet

givaren

under

Boet gör sig alltså

har frågat.

leasegivaren
förfogande

genom

väljer

enligt

att fortsätta
att inte

tredje

förutsättning

inträda

stycket
att

nyttja

häva

de allmänt

inte skyldigt

objektet
med

till

olovligt

utan att ha inträtt

angiven

verkan,

får

som
lease-

objektet

leasingavtalet,

återkräva

gällande

förutsättningarna

för

på
och göra gällande en konkursfordran
separationsrätt
är uppfyllda
skadestånd med högst den faktiska skadan beräknad efter det positiva
Sistnärrmda

intresset.

stycket

till

i tredje
följer av en hänvisning
i detta läge är
Att skadeståndskravet

begränsning

17 § andra stycket

429

430

Förslag
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och inte en massafordran
följer av att konkursen konkursfordran
Även
boet inte är skyldigt att fullgöra gäldenärens avtalsförpliktelser.
kostnader
i samband
med objektets
återtagande
leasegivarens
är
Konkursboet

konkursfordringar.
eller

återtransportera

efter

leasegivarens

avtalsbrott,

till

objektet

och därefter

inte skyldigt

leasegivaren.

håller

hävning

Om boet har inträtt

är vidare

tillgängligt

framträder

avtalet

ersättningskrav

är leasegivarens

en massafordran.
som är "skälig tid" beror
fallet.
hållandena
i det särskilda

Det

objektet

att återsända
räcker att boet
för hämtning.

eller

begår annat
av detta

med anledning

däremot
Vad

här liksom

i 63 § köplagen

är att konkursboet
inträda i avtalet, vilket

tid att överväga om det skall
ofta blir beroende av om driften
av leasetagarens
fortsättas,
hur mycket som återstår av leasingtiden,

måste få rimlig

försäljning
avtalet

ofta

för-

Utgångspunkten

av verksamheten,
m.m.
medför
ett omfattande

Eftersom
ekonomiskt

verksamhet

skall

utsikterna

ett inträde

åtagande,

för en
i leasingkan

det

att boet ger besked inom så kort tid som tre-fyra
måste å andra sidan tas till leasegivarens behov av att
kan t.ex. vid
få besked om vad som kommer att gälla. Leasegivaren
konkursbeslutet
ha en möjlighet
objektet
avsätta
att
annat håll som
besked dröjer alltför länge. Boet bör
går om intet om konkursboets
inte krävas

normalt

dagar.

Hänsyn

med hänsyn

till

intresse sällan kunna räkna med att
Är avtalet
inträdesfrågan.
sig att överväga
kan det dock bli fråga om längre tid.
kan genom rätten att kräva besked av boet således

leasegivarens

mer än en månad
mycket omfattande

Leasegivaren

att nyttja objektet utan att ha
att boet under läng tid fortsätter
i avtalet. Genom en hävning rycker leasegivaren undan grunden för boets rätt att nyttja objektet. Om boet därefter ändå fortsätter

hindra
inträtt

kan det, beroende

nyttjandet

avtalsförhållande

mellan

på omständigheterna,

boet

och

leasegivaren.

uppkomma
Det

kan

ett nytt
bli

även

rätt till ersättsom ger leasegivaren
eller, oberoende av brott, ersättning
för nyttjande
leasingavgift
av annans egendom

förfogande
fråga om brottsligt
ning för ren förrnögenhetsskada
skälig

motsvarande

utan stöd av avtal, se NJA 1993 s. 13.
visar sig ha
hävt leasingavtalet
Om boet efter att leasegivaren
oförförfogat över objektet så att det inte kan återställas väsentligen
ändrat

eller

oförminskat,

skall

boet

enligt

20 § fjärde

stycket

utge
led motsvarar
63 § femte stycket köplagen, men rättsföljden
är en annan. Skälet till
mellan ett köp och ett nyttjandedetta är den skillnad som föreligger

ersättning

för objektets

värde.

rättsavtal.

Köpeskillingen

motsvarar
inom relativt

skall

normalt

innefattar

erläggas

därtill

att köparen

sistnämnda

vid
kort

regels första

köp ofta varans värde och
tid efter leveransen.
Köpet

förr eller senare får fri förfoganderätt

till

Förslag
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medför
förfogande
varan. Att köparens konkursbos
Annorlunda
köpeskillingen
ter sig därför naturligt.
där vederlaget
ett nyttjanderättsförhållande,
tid,
under
längre
objektet
kontinuerligt
en

räkning

låtarens
derätt

till

och avtalet

nyttjaren.

förfogande

får utges
förminskning

väsentlig

för

näringsidkare

att boet får betala
förhåller
det sig i

skall

utges successivt
vårdas för uppinte överför förfogan-

skall

som utgångspunkt
bör den adekvata

att ersättning

vara
Någon

fogandet.

Här

-

följden

av ett otillåtet
värde vid för-

objektets

föreligger

inte vid

normal

sin rätt enligt 20 § första
som sker då boet utnyttjar
stycket att fortsätta nyttja objektet utan att ha inträtt jfr 13 § angående leasetagarens vårdplikt.

värdenedgång

20 § bygger

fullgöra

att gäldenärens motpart
prestationer efter konkursbeslutet

ytterligare

inte omedelbart

på motprestationen
läggas

i efterhand

eller

successivt,

därför

inte behöva

fullfölja

avtalet

avtalet

inte skall behöva

på principen

fullgörs

om hans fordran
om den skall er-

eller,

säkerställs.

under

skall

Leasegivaren

om inte boet inträder
principen
följer också

och fullföljer

Av
att boet skall
massaansvar.
för sådan tid som boet fâr nyttja objektet utan
leasingavgift
gamla skulder till leasegivaren behöver boet
att ha inträtt. Eventuella
inte betala när det fullföljer
avtalet. Däremot
skall leasegivaren
inte

betala

full

att ta nya risker på grund av avtalet. Genom konkursblir sålunda de förpliktelser
som belöper på tiden efter
före
konkursbeslutet
inte
massafordringar.
men
20 § ger inte leasegivaren
rätt att kräva särskild säkerhet av kon-

vara tvungen
boets inträde

kursboet.

innebär

Detta

motsvarande

regler

företagsrekonstruktion
eller

motsvarande

från vad som gäller enligt
en viss avvikelse
i den nya lagen om företagsrekonstruktion.
Vid
får motparten
emellertid
ingen massafordran

företrädesställning

när avtalet

fullföljs.

Därmed

är

måste

att motparten
ges rätt att kräva säkerhet när han
Noteras bör också att rekonmedgett anstånd med motprestationen.
avtal,
struktionslagens
regler i princip gäller för alla förekommande
det

givet

däribland

sådana där motparten
verksam
sakrättsligt
hävnings-

varken
eller

har sakrättsligt

återtaganderätt.

skydd

eller

Avsikten

lär

en
i

inte skall få kräva säkerhet
vara att motparten
han
redan
har
sådan,
tillräcklig
t.ex.
om
genom återtagandeförbehåll.
iDä gäldenären
betalar i efterskott
med vissa jänma mellanrum
är

rekonstruktionslagen

utgångspunkten

att förskottsbetalning
betalningstillfälle
nästa ordinarie

fram till
63 § köplagen

motsvarande
utgör

prestationerna

godtagbar

säkerhet.

I

ges å andra sidan en säljare rätt att kräva såväl massakonkursboet
säkerhet för betalningen
när
ansvar av
som godtagbar
kredit medgetts. Som framhållits
i analysen av gällande rätt i avsnitt
4.6.2

har dock

separationsrätt

en säljare till skillnad från en leasegivare
efter avlänmandet
av varan. Hyresvärdar

normalt

inte

har däremot

431

432
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separationsrätt

31 § tredje

kap.

både

avkrävas
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stycket

samma sätt som leasegivare, och enligt 12
konkursbo
inte
JB kan lokalhyresgästens

massaansvar

och

säkerhet

när

boet

önskar

fullfölja

hyresavtalet.
min

Enligt

bästa

i princip

innebär omständigheterna
att leasegivaren
med
får en massafordran
på motprestationen
normalt
har viss
i konkursen,
att leasegivaren

bedömning

inträde

vid konkursboets

rätt

till objektet och att leasingavgifter
genom sin separationsrätt
inte enligt
betalas i förskott per period, att leasegivaren
regelmässigt
säkerhet
bör kunna kräva ytterligare
konkursreglerna
de föreslagna
säkerhet

kommer
Står det klart att konkursboet
att begå ett
av konkursboet.
häva
avtalet
och återta
avtalsbrott
kan
dock
leasegivaren
väsentligt
med

objektet
säkerhet

stöd av 18 § leasinglagen
för sin fullgörelse.

säkerhet

godtagbar

ställer
om inte konkursboet
Vad som utgör godtagbar

här på samma sätt som vid anteciperat avtalsbrott
kan givetvis
Leasegivaren
även häva avtalet enligt

bedöms

utom konkurs.
17 § om boet gör sig skyldigt till ett väsentligt
sen som sådan är dock inte giltig hävningsgrund,
eller

om inte de särskilda

18

avtalsbrott.

Konkur-

vare sig enligt 17 §
för hävning enligt

förutsättningarna

20 § är uppfyllda.
20 § tredje

Enligt

stycket

får leasegivaren

efter

hävning

inte göra

på skadestånd än som uppgår till
en större konkursfordran
Avsikten
med denna regel
enligt 17
det positiva kontraktsintresset

gällande

till rätta med hårda skadeståndsklausuler
är att komma
som görs
gällande fullt ut just vid leasetagarens obestånd och konkurs i syfte
Regeln riktar sig även mot klausuler
att öka bevakningsunderlaget.
som skulle
underkänts
lagen.

själv men som då hade
mot leasetagaren
eller 36 § avtals17 § tredje stycket leasinglagen
neutralt
utformad
det ofta är svårt att visa att en

ha tillämpats

enligt

Eftersom

klausul

möjlighet

och
eller huvudsakligen
mot borgenärerna,
kan vara i ett läge där det saknar praktisk
reglerna som enda
process med de civilrättsliga

enbart

är riktad
inte

konkursboet

att föra

sällan

i
här är motiverad
anser jag att en särskild begränsningsregel
till regeln finns i utländska
Motsvarigheter
intresse.
borgenärernas
avtalsförhållanden
t.ex.
gäldenärens
regleringar
insolvensrättsliga
av

grund,

59 § danska
I

21

konkurslagen.

§ leasinglagen

avskärs

leasegivarens

möjligheter

att häva
på ett sätt

på grund av leasetagarens betalningsdröjsmål
lagen om företagsrekoni den kommande
regleringen
motsvarar
som
för att 21 § införs bör vara att rekonstrukstruktion.
En förutsättning
genomförs på denna punkt. Möjligheterna
reglering
att
tionslagens
leasingavtalet

avvärja

hävning

rekonstruktion.

bör inte vara bättre vid konkurs
än vid företagsbör å andra sidan inte heller
Som tidigare framhållits

Förslag
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sämre vid konkurs
att avvärja hävning vara väsentligt
eftersom detta medför att gäldenärens
företagsrekonstruktion,
får anledning att söka gäldenären i konkurs i stället för att
motparter

möjligheterna
än vid

delta
torde

utom konkurs,
önskvärt.

i en rekonstruktion
anses rättspolitiskt

En ytterligare
svarande

för

förutsättning
införs

regler

för

även

av lokal.
Enligt 21 § leasinglagen

för

inte

närvarande

att 21 § införs bör vara att motavtal där konkursandra varaktiga

rätt att inträda är lagreglerad.
och
9 kap. 30 § jordbruksarrende

boets

vilket

Ändringar bör då göras i främst
12 kap.

31 § tredje

stycket

JB

hyra

kursboet
medför

får leasegivaren

efter konkursbeslutet

häva

endast om konav leasetagarens betalningsdröjsmål
inträde
enligt 20 §
Boets
inte inträder i avtalet enligt 20

på grund

avtalet

blir
som skulle ha erlagts före konkursen
i 21 § utgör mot denna bakgrund ett viktigt
eftersom en leasetagare som går i konkurs ofta

inte att betalningar

Regeln

massafordringar.
komplement

till

20

Boets rätt att
värd om gamdröjsmål kan åberopas som hävningsgrund
mot boet. Leasegivaren
då visserligen
många gånger att ändå erbjuda boet att inkommer
betalas.
träda, men under förutsättningen
att de gamla skulderna

är i sådant dröjsmål
inträda med verkan

hävningsrätt.
som ger leasegivaren
blir avsevärt mindre
för framtiden

sådana premisser
bli alltför
höga för att ett
emellertid
rationellt.
boet
behöver
ekonomiskt
Om
vara
vidare, t.ex. i syfte
för att kunna driva verksamheten
leasingobjektet
den till nya ägare, finns kanske
skick överlåta
att i rekonstruerat

Kostnaderna
inträde

kan under

skall

och andra motän att betala vad leasegivaren
annat alternativ
det
blir
dyrt och kan
motsvarande
kräver
läge
i
även
parter
om
Liklikabehandling
borgenärerna.
strida
principen
mot
om
av
anses
inget

nande

synpunkter

ligger

bakom

motsvarigheten

till

21 § i den nya
alltså i hög grad

vilka synpunkter
lagen om företagsrekonstruktion,
i konkurs
gör sig gällande även vid företagsrekonstruktion
Ds 1994:37 s. 69 ff.

jfr

senast

sägas att 21 § får antas innebära en ändring i förhållande
NJA 1989 s. 206 kan en hyresvärd
till gällande rätt. Enligt rättsfallet
betalsäga upp ett avtal om hyra av lokal på grund av hyresgästens
Det skall

ningsdröjsmål
inträda
skall

före

med verkan
motsvarande

av lös egendom.
10.3.l2
I avsnitt

sin konkurs

även

om

från konkursbeslutet.

bedömning

säkerligen

konkursboet

förklarar

sig

Som angetts i avsnitt 4.6.2
göras vid hyra och leasing

föreslagna
de i leasinglagen
ovan behandlades
leasingavtalet.
enligt
rättigheter
överlåtelse
reglerna om
av parternas
återstår att beröra regeln i 19 §
Beträffande
leasetagarens rättigheter
innebär denna att
tredje stycket. Såvitt gäller leasetagarens konkurs

433

434
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i leasingavtalet
ett villkor
som utesluter eller begränsar
19 § andra stycket,
rätt enligt
att utan leasegivarens
sina rättigheter

överlåta

anledning
till

objektet,

enligt

om det saknas befogad
äventyra leasegivarens
rätt
att företa
i angivna

detta krav. Som framhållits
som uppfyller
regeln oberoende
av om ett överlåtelseförbud
eller även gäller för
leasetagarens borgenärer
till

11 kap.

7 § första

rättigheter

enligt

svarande

obundenhet

rätt

stycket
kontrakt

JB för
vilka

är riktat

i svensk

anses

en överlåtelse
avsnitt gäller
enbart

leasetagaren

själv.

lagstiftning

anläggningsarrende.

kan

för borgenärerna

avsnitt

se närmare

finns

reglering

denna

medgivande

leasingavtalet

skulle
att anta att överlåtelsen
från
inte hindrar
konkursboet

motsvarighet

leasetagarens

intjänade

antas föreligga

mot
En

främst

i

Beträffande
kan

enligt

en motoskriven

10.3.12.
saknas anledning

min bedömning

pâ leaseatt borgenärerna
tagarens sida skulle vara bundna av avtalsvillkor
som skär av den
relativt begränsade rätt till överlåtelse
som 19 § andra stycket medger
Att leasetagaren själv i förväg kan avstå från denna rätt
leasetagaren.
Enligt

är en sak, som kan bero på att leasetagaren inte räknar med att fâ
något behov av den och därför, utan att se det som någon uppoffring,
kan acceptera det överlåtelseförbud
som leasegivaren önskar få in i
kan dock

till
även en begränsad möjlighet
då
överlåtelse
utan vägande skäl
vara av betydelse
en leasegivare
De överlåtelser
i fråga
vägrar att ge sitt samtycke.
som här kommer
för leasegivaren,
medför
inte någon närrmvärd
eftersom
riskökning
avtalet.

För borgenärerna

överlåtelse
rätten

får

ske om hans rätt till objektet normalt
ägandekvarstår.
och leasetagarens förpliktelser
Rätten till

inte

äventyras

överlåtelse

bör mot denna bakgrund

vara tvingande

till

borgenärernas

fönnån.
rätt enligt

Leasetagarens

objektet
tagaren

de villkor

enligt

väsentligt

mot

avtalet

främst av rätten att nyttja
i leasingavtalet.
leaseBryter

utgörs

som anges
dessa kan leasegivaren

häva

avtalet,

Vid leasetagarens konkurs
innebär
att nyttja upphör.
inte har någon möjlighet
konkursboet
normalt
att överlåta

rätten

varvid
det att
leaseta-

garens rätt om boet inte först inträder i avtalet. Det finns dock inget
hinder mot att boet överlåter
leasingrätten
principiellt
utan att ha
kommer till stånd innan leasegivaren har hävt
inträtt, om överlåtelse
avtalet
beslutet.

på grund
eller

Boet

betalningsdröjsmål
av exempelvis
förvärvaren
har i ett sådant fall
17 § femte

stycket

efter

enligt

konkursden dis-

leasinglagen

rätt att avvärja
Om leasegivagenom att betala det fördröjda.
första
boet däremot
besked
boet
20
§
kan
stycket
enligt
begär
av
ren
boet
inte
ininte bevara avtalet genom en överlåtelse
samtidigt
om

positiva

regeln

leasegivarens

träder

i

hävning

i avtalet.

Detta

är en följd

av att överlåtelsen

enligt

19 § en-
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enligt avtalet. Efteroch inte skyldigheterna
dast avser rättigheterna
skyldigheter
på
leasetagarens
således
inte
får
överföra
boet
även
som
kan det rädda

förvärvaren

om leasegivaren
Då boet
fördelaktigt.

ställa

i det eller

varaktigt

avtalet

säkerhet

endast genom att inträda
nöjer sig med detta och

överlåter
leasetagarens
mer
anser
förpliktelser
efter ett inträde är boets kvarstående
rättigheter
massaöverlåtits
vanligt sätt. Omständigheten
fordringar
att rättigheterna
det

boet

medför

grund

inte att leasegivaren
av gamla skulder.

betalt

kan kräva

för eller

häva avtalet

rättigheter enligt 20
framgår att konkursboets
förmån.
Avtalsvillkor
till
boets
tvingande
är
som är
för boet än vad som följer av dessa paragrafer
fördelaktiga
mindre
kan således inte göras gällande mot boet. Detta innebär främst att
klausuler
som ger leasegivaren rätt att åberopa leasetagarens konkurs
Av 22 § leasinglagen

och

21

§§

som grund för att häva avtalet är utan verkan mot boet, liksom klaumed
avtalet automatiskt
upplöses eller förfaller
suler enligt vilka
Även ett avtal som ger leasegivaren
rätt att
anledning av konkursen.
än
kräva säkerhet av boet är normalt att anse som mindre fördelaktigt
boets rätt att inträda enligt 20
om inte kravet på säkerhet gäller för
endast en mindre del av leasetagarens åtagande, t.ex. en eller ett par
inte samtidigt
och leasegivaren
begär att boet
betalningsperioder,
Även skadeståndsklausuler
skall träda in i avtalet.
som ger leasedet
kontraktspositiva
ersättning
högre
än
givaren
som svarar mot

stycket

se 20 § tredje

intresset

är

utan

verkan

boet.

mot

Vid

av 22 § saknar det vidare betydelse om leasegivarens
rätt att häva, kräva säkerhet, etc. grundas
en klausul om
eller
obestånd,
betalningsinställelse
konkurs,
leasetagarens
mera

tillämpning
avtalade
allmänt

emot kan en klausul
boet,

försämrade

på leasetagarens
om grunden

om anteciperat avtalsbrott
för anteciperingen kvarstår

Att boet har rätt att inträda

beslutats.

ekonomiska

i avtalet

förhållanden.

i princip

åberopas mot
har

även sedan konkurs

inte detta.

påverkar

om den bedöms
annan sak är att en anteciperingsklausul
för jämkning
enligt 36 § avtalslagen,
kan bli föremål
förelse

får ske med främst

den dispositiva

Där-

En

vara oskälig
varvid jäm-

i 18 § leasinglagen.

regeln

i utländska insolvenslagstifthar en rad förebilder
i
den
få
ningar och lär
nya svenska lagen om föreen motsvarighet
Behovet av att göra reglerna om konkursboets
tagsrekonstruktion.
22 § leasinglagen

något under

utredningsarbetet

leasingvara speciellt stort
leasingavtal,
i förekommande
utan
påträffat undantag, tilläggs ovillkorlig

hävningsrätt

vid

leasetagarens

konkurs

hävningsrätt

lär

också

inträdesrätt
området,

har jag bedömt

tvingande
eftersom

påtryckningsmedel

leasegivaren

i många

fall

mot konkursboet.

och obestånd
användas

i övrigt.

både direkt

De argument

Denna

och som
i
gällande
rätt
som
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respektive

4.6.2

kunna

anföras

tvingande

emot

Även

avsnitt

regler

beaktansvärda

ovan.
om
för en dispositiv reglering,

har

skäl

inventerats

också

i

förefaller

bedömer

jag att särskilt de
Såsom
väger tyngre.

skäl

regler
som talar för tvingande
utformningen
av reglerna om leasetagarens konkurs
som
sådana, har också beaktats den allmänna synpunkten
att inte konkurs-

praktiska
gjorts

vid

alternativet

för gäldenärens

och övriga borgenärer kommer
motparter
än det nya rekonstruktionsatt framstå som betydligt mera attraktivt
förfarande
De nackdelar
kan
som väntas bli infört.
som eventuellt
reglerna bör därtill kunna motverkas
följa med de tvingande
genom
och obeståndsfall
de nya reglerna för rekonstruktionssom inte lett
till konkurs.
För att fullt ut dra nytta av dessa nya regler krävs emelför olika insolvensinstrument
lertid att regelsystemen
samordnas
på
ett sätt som hittills
syften och inbördes

inte

förefaller

förhållande

ha skett.

kan därvid

De olika

instrumentens
i ett övergripan-

klargöras

de perspektiv.

Jag förordar

till

sist att tvingande
även för andra

införs

leasinglagen

som svarar mot 20-22 §§
avtal. Om detta sker
varaktiga

regler

för ett generellt
konkursrättsligt
lagstiftningsprojekt
ramarna
bör dock även andra och alternaom gäldenärens avtalsförpliktelser,
tiva regelmodeller
till skillnad
från vad som här har
övervägas,
inom

befunnits

vara lämpligt.

10.5

Sakrättsligt

Förslag:

Regler

lös sak införs.

leasingavtalet
etablerade
i

jämställs
innehar

10.5.
Av

den

tredje
särskilda

fastighet

leasing
leasing

av
enligt

rätt

får ett motsvarande
skydd som
och
äganderätt
Det sakrättspanträtt.
som
till leasingsobjektets
översom huvudregel

leasingrätten

knyts

leasetagarens

Med

besittning.

en underrättelse
leasingobjektet.

besittningsövergång
till

denuntiation

en tredje

man som

överväganden

l

former

finansiell

skydd för finansiell
om sakrättsligt
Reglerna innebär att leasetagarens

sakrätter

liga skyddet
gång

för

skydd

översiktliga

beskrivningen

till
av nyttjanderätt
upplåtarens
man

regler
enligt

i lag.

i avsnitt

lös egendom
sida

Detta

en motsvarande

sakrättsligt

gäller

för

modell

4.7

att vissa

framgår

i dag har visst

skydd

skydd

med

stöd

mot

av
byggnad
på
av
annans
som för fast egendom se 7

hyra
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kap.

den avtals-

patent

som generellt anses gälla för överimmateriella
rättigheter
se 101-103 §§

upplåtelse

av
har vidare
inskrivning
genom
till
för nyttjanderätt
på 1970-talet

lagstiftaren

senast
fartyg, men ett sådant skydd har av olika
till lös sak i allmänhet
För nyttjanderätt

ingen särskild

ning av lös egendom belastad
innebära
nödvändigtvis
att sådan försäljning
reglerna
kan att införandet
om pantsättning
av
i UB eller

några ändringar

inte föranledde

av
och luft-

sjö-

skäl avvisats.
finns

lagreg-

försäljom exekutiv
detta
synes inte
men

ger inga regler
med nyttjanderätt,

UB

Utsökningsbalken

lering.

övervägts

Skydd

patentlagen.

enligt

och patentansökningar

prioritetsprincip

eller

och

låtelse

till

och licensrätt

2 § JB

näringsidkare

-

inte

kan ske.

Noteras

av patent i patentlagen
konkurslagen.

till lös sak har inte i
skydd
om sakrättsligt
I litterarättspraxis.
tid kommit
modern
att bedömas i civilrättslig
ställer
sig i
Flertalet
författare
omdiskuterad.
mycket
frågan
är
turen
former
vissa viktiga
till ett skydd för åtminstone
dag positiva
av
för nyttjanderätt

Frågan

har finansiell

Särskilt

nyttjanderätt.

delade meningar
om
eller
ske genom rättspraxis
Det synes dock stå klart
skydd för
byggt sakrättsligt

dock

tid kan komma

skådlig

att ett sådant

beror

till

Det råder

leasing ofta framhållits.

ett erkännande
av sakrättsligt
lagstiftning.
det
krävs
om

skydd

kan

utformat
och fullt utatt ett konsekvent
till lös sak inte inom övernyttjanderätt
stånd annat
i likhet

skydd,

Detta
än genom lagstiftning.
skydd för
med motsvarande

som hänger ihop. De
rymmer flera delproblem
skydd
nyttjanderättshavarens
mot upplåtarens
viktigaste
av dem är
och mot ny ägare till det upplåtna objektet. Den traditioborgenärer
skydd i sistnämnda fall se i rättspraxis senast
nellt antagna bristen
andra

rättighetstyper,

NJA

1917

A 429

legostämma".
andra

dubbeldispositionsfall

rätter

eller

mellan

t.ex.

"köp

sentensen

bryter
indelat,

konflikter

grovt
avser,
mellan flera nyttjande-

kollision

och godtrosförvärv

och nyttjanderätt

panträtt

när upplåtaren

nyttjanderätt
över

i den gamla

har uttryckts

Övriga sakrättsliga

inte är rätt ägare eller behörig

av
att förfoga

egendomen.

skydd har ståndsom har förts om nyttjanderättens
varit att ett skydd, liksom för etablerade sakrätter som

I den diskussion

punkten

oftast
och

äganderätt
havarens

panträtt

till

besittningstagande.

lös

sak,

bör

Motsvarande

utgå

från

skäl

för

fullbordad

nyttjanderättsett krav

nyttjanderätt

på beanföras

kan för sakrättsligt
får publifrämst att transaktionen
sakrätterna,
etablerade
för
de
som
och liknande undandraganden.
skentransaktioner
citet och motverkar
till lös sak eller vissa
Vid bedömningen
av frågan om nyttjanderätt

sittningstagande

former

därav

vara främst

skall

tillerkännas

nyttjanderättens

sakrättsligt
betydelse,

skydd

behovet

bör det avgörande

av ett skydd

och om
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ett skydd kan förutses bli effektivt.
Den finansiella
leasingens utveckling,
beskrivits

i kapitel

miljarder

kronor.

omfattning

och betydelse

har

3 och angetts inledningsvis
i detta kapitel. Härav
för
framgår att avtalsforrnen
del
finansvarar
en stor
av näringslivets
Även
siering av investeringar.
leasing av lös sak
om endast finansiell
beaktas uppgår värdet av den svenska leasingvolymen
till flera tiotals
Finansiell

både finansinstitut

företag,

till

leasing

Som objekt

industrin.

på leasegivarsidan
Som kunder

av
återfinns

gånger

Avtalens

pappersmaskiner,
olika

om dyrbar
understiger

löptid

Löpande

entreprenadmaskiner,

det primära

enligt

slags inventarier,

med

värdet

datorer,

m.m.

tåg,
kom-

Fråga är alltså

som kräver stora investeringar.
sällan två år men är ofta betydligt
längre.

ofta

görs

telestationer,

egendom

leasingavtal

leasingstockar,

utsträckning.

av egendom med något varaktigt
turbiner,
verkstadsmaskiner,
skogs-

luftfartyg,

munikationsutrustning,

i viss

alla typer

last- och personbilar,

tunnelbanevagnar,

många

förekommer

privatkonsumenter

förekommer

värde, t.ex. skepp,
och lantbruksmaskiner,

Som

bedrivs

inom

dock med tonvikt
små och medelstora
av alla storlekar,
Även finanoch även kommuner
och statliga myndigheter.

företag
siell

leasing

och företag

till

tillhörande
föremål

brukar

inte

omsättning

då betraktas

sällan

Leasegivare

de löpande

har därför

hela

och belåning.

betalnings-

intresse av
i avsikt att sälja objektet
bryta ett löpande leasingavtal
att i förtid
obelastat.
till nu angivna
förhållanden
Bakgrunden
är att leaseroll
i
transaktionen
endast
finansiera
givarens
anskaffningen
är att
av
strömmarna

avtalen.

objekt,

för

sällan

och för vilket leaseett objekt som leasetagaren valt och specificerat
förhandlat
leveransvillpris,
prestanda,
tagaren med leverantören
om
kor, osv. Dessa omständigheter
medför att leasegivaren
bara undantagsvis kan få ett bättre pris för objektet efter återtagande än vad han
erhåller
värde för
på det löpande avtalet. Leasingens kommersiella

leasegivaren

därför

ligger

inte på leasingobjektets
Det angivna
Erfarenheten

gäller
från

konkursförvaltaren

i första

hand i avkastningen

vid en försäljning.
i hög grad även för leasegivarens

på avtalet

och

substansvärde

borgenärer.

de senaste årens finansbolagskonkurser
visar att
mycket sällan ser någon fördel i att bryta löpande

I stället inriktas
normalt
konkursavvecklingen
på att
stånd en överlåtelse
avtal
eller
hela
löpande
leasingav
med vidhängande
ofta till ett annat finansleasingobjekt,

leasingavtal.
kunna
stockar,

få till

bolag.
Vad
avtal.

som nu sagts skulle kunna anföras mot ett skydd för leasingOm det är så att leasegivarens
borgenärer
nästan aldrig har

kommersiellt
att det saknar

intresse

kan hävdas
av att bryta ett leasingförhållande,
betydelse att de har rätt till det. Denna invändning
är
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så att den avtalade
tid, vid konkurstidpunkten

ändras

lång

mässiga.

Vid

beräknat.
skall

avsevärt

med högt värde

restvärde

därtill

visa

sig bli

och med

högre

avsevärt

lång
än

kan det då vara bättre att
än att nöja sig med de belopp som
Vidare
kan det föredel av avtalet.

borgenärer

sig övervärdet
för

erläggas

på marknaden

om avtalet löper för
den marknadsunderstiger

objekt

leasegivarens

För

söka tillgodogöra

näringsidkare

särskilt

för

leasingavtal

kan objektets

löptid

kan prisnivån

en början
avkastningen,

Till

bärande.

knappast

dock

-

återstående

i förtid för en längre
komma att leasetagaren betalat leasingavgifter
konlcursbo.
leasegivarens
avtalet ger dålig avkastning
tid, varvid
av att inte vara bundet av avtalet.
medför att leasetagaren
ägare
mot ny
av leasingobjektet
miste
eller
gå
in
i
tvister
dras
inte riskerar
att
om sin rätt ifall leaseförbehåll
för leasetagarens
objektet utan att göra
givaren överlåter

Boet

kan då ha ett intresse

Ett skydd

rätt.

när överlåtelser

Särskilt

stockar

i flera

sker

och avtal

leasingobjekt
leasetagares

led

eller

föreligger

inte

sällan

oklarhet

av leasingom vilka

en viss
de regler om ansvar för
gäller. Förutom
kan ett sakrättsligt
i 12 § leasinglagen,

överlåtelsen

rätt egentligen

pantförskrivningar
omfattar

och mot

vem

fel som föreslagits
Ett näraskydd i sådana situationer
vara av värde för leasetagaren.
väcks
leasingobjektet
vindikationskrav
fall
är att
mot
liggande
av
någon som påstår sig vara rätt ägare som obehörigen frånhänts objek-

rättsliga

tet.

Ett fullt

utbyggt

sakrättsligt

skydd

för

leasingavtal

bör

innebära

i sådana fall har möjlighet
att göra godtrosförvärv
av
att leasetagaren
Även
leasegivaren,
dubbeldispositioner
skydd
leasingrätt.
mot
ett
av
t.ex. en tidigare pantsättning
av objektet, kan vara av betydelse för

leasetagaren.
noteras, att en kommitté
för
besittningsövergång
på
om
avskaffas
vid
konsuskall
köparens skydd mot säljarens borgenärer
Med hänsyn till att finanmentköp jfr avsnitt 7.6.2 punkt 12 ovan.
identisk med konsumentofta är ekonomiskt
siell konsumentleasing
konsumentförhållanden

Beträffande

för

närvarande

överväger

skall

kravet

att i vart fall besittningstagandet
ger konsuvid
leasing.
menten borgenärsskydd
skäl talar för att
bedömer jag att övervägande
Sammanfattningsvis
leasing av lös
skydd införs för finansiell
sakrättsligt
ett fullständigt
sak. Jag föreslår att ett sådant skydd tillskapas i leasinglagen.

kreditköp,

är det rimligt

effektivt
i den meleasingavtalet
stöd
ningen, att det täcker allt vad leasetagaren med
av
Till skillnad från vad som normalt gäller
kan kräva av leasegivaren.
leasing eller vid
vid s.k. operationell
vid hyra av lös sak i allmänhet,
leasing inte
vid
finansiell
kan
leasetagaren
tidsbefraktning
av fartyg,
liknande
positiva
och
utför service, underhåll
kräva att leasegivaren
Ett sakrättsligt

skydd

för finansiell

leasing

blir
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förpliktelser.

Leasegivarens

leverantören

har erlagts,

nyttja

är, efter

förpliktelser

begränsade

till
att betalningen
att låta leasetagaren ostört

till

Förhållandet

objektet.

i princip
förpliktelser
inte
att positiva
på
innebär
finansakrättslig
grund
vid
rent
man
siell leasing därmed inte att värdet av ett sakrättsligt
skydd minskar.
Vid nyttjanderättsavtal
med väsentliga
positiva
förpliktelser
för

kan påläggas

tredje

kan man däremot inte utan vidare utgå från att ett sakär av stort värde för nyttjanderättshavaren.
Med händetta, och till att det inom ramen för Leasingutredningens

upplåtaren
rättsligt

skydd

syn till
arbete inte

har funnits utrymme
och analysera andra
att kartlägga
till lös egendom, har de regler som här föreav nyttjanderätt
slås begränsats till finansiell
leasing. Detta bör emellertid
inte hindra
former

I
att dessa kan tillämpas analogt på andra nyttjanderättsförhållanden.
vilken utsträckning
och vilka fall detta bör ske får avgöras av domstolarna

för varje

enskilt

slag av nyttjanderätt.
anledning att utforma det sakrättsliga
skyddet
vid finansiell
leasing efter någon annan modell
för
gäller
än som
sakrätter
i övrigt. Detta innebär att det regelsystem
fullfjädrade
för
Det har inte funnits

olika

äganderätt

kollisionsfall

för i första hand förvärv
som har utvecklats
och panträtt till lös sak har använts som förebild
för

föreslagna

leasingreglerna.

10.5.2

De

av
de

I fråga om borgenärsskyddet
har systemet
för behandling
till fast egendom i särskilt
12 kap.
av nyttjanderätt
UB utgjort en förebild.

föreslagna
till

Begränsningen
Av

1 § tredje

reglerna

lös sak

stycket

leasinglagen

framgår

skydd är tillämpliga
tagarens sakrättsliga
registrerad
sjö- och luftfartygsegendom.

skydd

kräver

för denna egendom

den, och kan förmodas

föranleda

inskrivningslagen

10 och

och

detta sammanhang.

Därtill

att reglerna
om leasepå leasing av lös sak utom
Ett införande
av sakrättsligt

ytterligare

och bredare

övervägan-

stora ingrepp i sjölagen, luftfartygs11 kap. UB, vilka inte bör företas

att göra skillnad
Eftersom både förvärv
nyttjanderätt
än vid lös sak i allmänhet.
av
och panträtt
till registrerad
äganderätt
kräver
skeppsegendom

anledning

skrivning
nyttjanderätt

i offentligt
till

sådan

i

fartyg finnas mindre
synes det beträffande
mellan finansiell
leasing och andra former

register

för

egendom

sakrättslig

fullbordan,

bör

av
inäven

ges skydd på detta sätt och inte
besittningstagande.
torde också vara den bästa
Inskrivning
genom
särskilt för att erhålla internatiolösningen för leasing av luftfartyg,
nellt genomslag.

Förslag
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av byggnad på annans mark undantas
från leasinglagens tillämpningsområde.

Leasing

generellt
angetts

i avsnitt

-

näringsidkare

i l § andra

stycket

för detta har

Skälen

ges hyra och leasing
skydd vid frivillig
2 § JB sakrättsligt
beskrivits

Som tidigare

10.3.3.

av byggnad genom 7 kap.
förutsättningar
under motsvarande
överlåtelse
av byggnaden
kan innebära
att skydd
gäller för fast egendom. Regleringen

som
före-

7
Vid dubbelupplåtelse
tillämpas
även i upplåtarens konkurs.
kap. 22 § JB. Eftersom leasinglagens regler inte gäller för leasing av
till byggnad
fast egendom och gängse systematik är att nyttjanderätt

ligger

enligt

behandlas
lämnas

Leasing
licensrätt
ha enligt

bör

regler,

fastighetsrättsliga
leasinglagens

utanför

sakrättsliga

leasing

av byggnad

reglering.

ha motsvarande
skydd som
av patent torde för närvarande
licensrätt
i
övrigt
och
anses
som
ges i 12 kap. patentlagen
till
torde gälla för nyttjanderätt
oskriven
rätt. Motsvarande

andra immaterialrätter

se närmare

avsnitt

4.7 ovan.

skydd omfattar
om sakrättsligt
Detta framgår av 5 § leasinglagen.

De föreslagna

mentleasing.

skydd

Leasingrättens

även konsu-

reglerna

ny ägare

mot

besittningstagande
av leasingobjektet
Om
ägare
gäller
leasingrätten
mot ny
att
av objektet.
leasetagaren inte fått objektet i sin besittning gäller leasingräti
ten mot ny ägare om inte denne fått objektet i sin besittning
Leasetagarens

Förslag:
medför

god tro om leasingrätten.

Reglerna

skydd

30

7

om sakrättsligt
och
leasinglagen

Dessa regler
i fall

sakrättsliga

behandlar

avseende

regleras

25 §§. Dessa föreskrifter

enhetliga
konflikter.

finansiell

stycket

som
I lagstiftningen

fall

av dubbeldisposition
i överensstämmelse
för

utvecklats
kommer

återfinns

i 23-

godtrosförvärvslagen.

som grovt kan indelas
och borgenärsgodtrosförvärv

har utformats

systematik

leasing

konflikter

dubbeldisposition,

I leasinglagen

skydd.

för

§ första

lösning

angivna

i 23

och

med den

av denna typ av
till uttryck
i

systematik

t.ex. 31 § andra stycket skuldebrevslagen.
regleras den ställning
I 23 § leasinglagen

enligt

leasingavtalet

leasingrätten

har

rätt
som leasetagarens
efter
då leasegivaren
att

till en ny ägare. Regleringen
efter att objektet har överleasetagaren
huvudregel
att
som
absolut
skydd
har
mot den nye ägaren. Detta
gått i hans besittning
ett
gäller mot den nye ägaren även om denne
innebär att leasingrätten
var i god tro om att leasingrätt till objektet tidigare hade upplåtits.

leasingavtal
innefattar

ingåtts

överlåter

objektet

441

442

Förslag

näringsidkare

-

har
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alltså

en skyddad ställning även om leasegivaren
skulle underlåta
för leasingrätten
vid överlåtelsen.
att göra förbehåll
Med god tro avses i lagen genomgående
att en person varken kände

Leasetagaren

till

eller

borde

ha känt till

ett förfogande

besittningsövergång

Med

jämställs

över objektet.

enligt

29 § leasinglagen

att en
någon annan än leasegivaren och leasetagaren, som
underrättas
denuntieras
över
om ett förfogande
detta. I det nu behandlade fallet innebär det t.ex. att leasetagaren har
skydd mot ny ägare även om objektet finns kvar hos leverantören
innan den nye
men denne har underrättats
om leasingupplåtelsen
leverantören
ägaren underrättat
eller själv
om sitt äganderättsförvärv

tredje

man, dvs.
innehar
objektet

ta objektet i sin besittning.
leasetagaren inte fått objektet

hunnit
Om

i sin besittning

och tredje

man
har leasetagaren enligt
om leasingupplåtelsen,
23 § ändå skydd mot ny ägare om denne var i ond tro, t.ex. därför
Även
för leasingrätten.
gjort förbehåll
att leasegivaren
om den nye
vid
förvärvet
i
kan
god
leasingrätten
leasetagaren
ägaren
tro om
var
inte heller

underrättats

sin rätt

göra

underrättat

gällande

mot

leverantören

den nye ägaren så länge denne inte har
annan tredje man som innehar objekoch då fortfarande
själv tagit besittningen,

eller

eller
om sitt förvärv,
i
god
är
tro.
Innehållet
i kravet på god tro får bedömas
samma
fall av äganderättsförvärv
och pantupplâtelse.
motsvarande

tet

sätt som i
Vidare får

skett vid leasingupplåtelse
generellt
om besittningsövergång
i enlighet med de principer
vid
gäller
köp
som
av lös sak.
vid leasingupplåtelse
Syftena med kravet
på besittningsövergång

frågan

bedömas
avviker

inte

från

motsvarande

bör bedömas

leasing

siell

normalt

enhetligt.

vid

syften
Eftersom

köp,

varför

besittnings-

rätt går ut på
torde
de ganska
besittningsövergången
det
objekt
nyttja
att
som
avser
vid köp
svårbedömda
besittningsfrågor
som ibland kan uppkomma
här sällan bli aktuella. Detta gäller särskilt som upplåtaren vid finan-

frågorna

aldrig

kommer

leasetagarens

i omedelbar

besittning

av objek-

tet.
Godtrosförvärv

Förslag:

av leasingrätt
Godtrosförvärv

av leasingrätt
av lösöre.

lagen om godtrosförvärv

I 24

§ leasinglagen

Om

godtrosförvärvslag.
leasingobjektet

hänvisas

eller

för

vissa

leasegivaren

behörig

skall

kollisionsfall

sålunda

att upplåta

kunna

varken

leasingrätt

ske enligt

till

1986

års

var ägare till
till detta skall

Förslag
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-

näringsidkare

kunna göra ett godtrosförvärv
av sin leasingrätt
och
3
§§
i
2
godtrosförvärvslagen.
som anges

leasetagaren

förutsättningar

de

enligt

I enlig-

i 7 § första stycket
som för panträtt föreskrivs
i
skall
vad
den
lagen
sägs om godtrosförgodtrosförvärvslagen,
som
värv av äganderätt således också gälla godtrosförvärv
av leasingrätt
också den praxis
leasing. Därmed kommer
enligt avtal om finansiell
het med den modell

för exempelvis
godtrosförvärv
som utvecklats
motorfordon
bli
vägledande
även vid leasing.
att
konflikt

denna sakrättsliga

Att just

särregleras

av

till

äganderätt

utanför

leasinglagen

vilken
är en följd av rådande systematik för äganderätt och panträtt,
ägandeinte finns anledning att frängå. Liksom vid godtrosförvärv
av
gälla vid lösen. Det innebär här
rätt skall den s.k. vederlagsprincipen
rätte

att

kan

ägaren

lösa

bort

rätt innebär

leasetagares

genom
ren har erlagt till leasegivaren.
skall lösen primärt
leasingrätt,
intill

ring

vad denne erlagt

till

med

Förslag:

Om

upplåtits

till

samma

objekt

värvaren

objektet

som en godtroende
hand vad leasetaga-

i sin tur upplåtit
andrahandsleasetagaren

leasetagaren
till

leasetagaren.

täcker

Förslaget

till

änd-

också detta.

leasingrätt

och leasingrätt
till samma objekt har
till
var för sig, eller om flera leasingrätter
har upplåtits
på detta sätt, skall en tidigare

panträtt
flera

ha företräde

upplåtelse

Har

betalas

och annan

panträtt

belastning

den förste

i 7 § godtrosförvärvslagen

Kollision

den

att betala i första

en senare om den senare förleasingrätt inte före den tidigare får

framför

av panträtt eller
i sin besittning och då är i god tro.

av dubbeldisposition
av leaseFallen
leasei
23
att
avser
som
samma
först
olika
upplåter
för
till
l
givaren
pantpersoner
samma objekt
2 först leasingrätt och sedan panträtt eller
rätt och sedan leasingrätt,
Även här gäller enligt 29 § att en underrättelse
3 flera leasingrätter.
I 25 § leasinglagen

givaren

efter

tre fall

behandlas

mönster

en tredje man som innehar objektet kan ersätta en övergång av
i begreppen god tro och
För innehållet
besittningen.
den omedelbara
till 23 § ovan.
hänvisas till kommentaren
besittning
till

I de sakrättsliga

någon

faktisk

konflikter
kollision

som 25 § reglerar blir det ofta inte fråga
eftersom
mellan de olika rättigheterna,

om
dessa utan problem kan utövas vid
sedan leasingavtal
vis leasegivaren

objektet

pantsätter

leasetagaren

enligt

detta till
kraven

Om exempelav varandra.
ingåtts och leasetagaren mottagit

sidan

en kreditgivare,
i lagen 1936:88

som därefter

denuntierar

om pantsättning

av lös

443

444

Förslag

-

näringsidkare
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som innehaves
av tredje
inte oförenliga.
25
Enligt

egendom
rätten

emellertid

företräde.

Detta

får betydelse

i leasegivarens

pantrealisation,

t.ex.
inte med belastning
av leasingrätten

panthavarens

fordran,

man, är panträtten
§ leasinglagen
har

medför

vid

s.k.

konkurs.

och

leasing-

leasetagaren

värdekollision

Om

objektet

vid
således

kan säljas till

ett pris som täcker
företräde
att denna rätt
hade fått
även om panthavaren

leasingrättens

skall

vara skyddad vid försäljningen
betalt om objektet sålts obelastat se 27 § första stycket leasingResultatet
kan dock bli det motsatta om panträtten
lagen.
har företräde enligt 25
vilket blir fallet om t.ex. leasegivaren först pantförfullt

skriver

tredje
ett objekt som finns hos tredje man och underrättar
härom
och
därefter
med
panthavarens
medgivande
ingår
mannen
för samma objekt,
hämtas
leasingavtal
eller
levereras
till
som
av
i detta fall en brist vid pantrealisationen,
leasetagaren.
Uppkommer
som inte uppkommer
om objektet säljs obelastat, har leasetagaren rätt
endast om han fyller bristen se 27 § andra
att kvarstå i nyttjandet
och tredje
Vad
delar

styckena

som
genom

i 25

leasinglagen.
§ leasinglagen

analogi

Leasingrättens

gälla

skydd

mot

bör i tillämpliga
sägs om panträtt
till lös sak.
även för retentionsrätt

leasegivarens

borgenärer

rätt har inget skydd mot leasegivarens
inte har skett. Har leaseom besittningsövergång
får han ett ovillkorligt
skydd
tagaren däremot fått besittningen
alla
sådana
borgenärer
panthavare
enligt
lagens
mot
utom
som
Är objektet
har bättre rätt än leasingrätten.
företrädesregler

Förslag:

Leasetagarens

borgenärer

belastat

med en sådan panträtt kan leasingrätten
falla bort då
säljs vid utmätning
eller konkurs,
om en försäljning
för leasingrätten
med förbehåll
medför att panthavaren
får beaktansvärt
mindre
betalt för sin fordran.
kan i
Leasetagaren
objektet

sådant

fall bevara sin rätt genom att ersätta panthavaren
denfår bestå. Vid tillämpnes skada på grund av att leasingavtalet
skall panthavaren,
förutom
ningen
köpeav dessa regler

skillingen,

kunna

leasingavtalet

som

tillgodoräkna
inflyter

de

sig

och avser

tiden

betalningar
efter

beslutet

enligt
om

exekution.

i 26borgenärer
regleras
mot leasegivarens
Reglerna bygger på samma principer
ligger
som
för reglerna om nyttjanderätt
till fast egendom i främst 12

Leasetagarens
28
till

skydd

leasinglagen.
grund

kap. 33 och 39 §§ UB.

Principerna

innebär

i korthet

att en sakrâtts-

Förslag
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nyttjanderätt

borgenärer

männa

har sämre
i konkurs

eller

vid utmätning

en eller flera bättre
står sig leasingrätten.

att

övrigt

kravet

grundläggande

Det

kan falla bort vid en försäljning
endast om leasingrättens
bestånd leder
ställda panthavare
får sämre betalt.
I

efter besittningstagandet

leasingrätten
till

näringsidkare

allhar absolut skydd mot upplåtarens
och mot borgenärer
med särskild förmånsrätt
som
innebär det att
I 27 § leasinglagen
rätt än nyttjanderätten.

fullbordad

ligt

-

för

på besittningsövergáng

borgenärs-

till bestämmelsen
En lagteknisk motsvarighet
av 26
inne26 § leasinglagen
i 22 § första stycket skuldebrevslagen.

framgår

skydd
finns

då besittningstagande
skett inte
att leasegivarens konkursbo
med anledning av konkursen,
får säga upp eller häva leasingavtalet
Efteratt låta leasetagaren fortsätta nyttjandet.
utan boet är förpliktat

bär bl.a.

som

det sakrättsliga

skyddet

för

täcker

leasetagaren

tagaren får kräva av leasegivaren enligt leasingavtalet,
inte heller utgöra grund för leasetagaren
att kräva

allt

vad

lease-

bör konkursen

att konkursboet
detta.
hävning
av
av
I 27 § fjärde stycket lagfästs att innehavare
av panträtt i objektet
till
och
lösensummor
leasingavgifter
betalningar
vid behov har rätt
och hänför sig till tiden efter ett beslut om konkurs eller
som inflyter
inträder

vid äventyr

i avtalet

även om rätten till dessa betalningar
separat har överlåtits
Även
denna
torde nås principiell
hos
pâ
punkt
pantsatts
annan.

utmätning,
eller

se 12 kap. 8 och 32 §§ UB
en allmän princip se NJA 1993

med fastighetsrätten

överensstämmelse

och med vad som kan antas utgöra
s. 524 på s. 526, 8 kap. 6 § tredje stycket

jfr

lagen,

avsnitt

4.7 mot

slutet.

Genom

18 § konkurs-

och 14 kap.
den föreslagna
hur

regleringen

leasingstockar

även en lösning som ligger
överlåtas
eller belånas utom vid förbiseende
av leasegivaren.
torde
eller pantsättning av framtida betalningar
En separat överlåtelse
har beslutats.
Om en
dock vara verksam
för tid innan exekution
i linje

erhålls

med

brukar

borgenär
förklarar

slagna
boets

med

panträtt

i objektet

inte

behöver

betalningarna

eller

vidare en konsekvens
av den förebör tillfalla
konkursvara att dessa betalningar
Detta bör i så fall gälla även då objektet
borgenärer.

sig avstå från dem torde

regleringen
allmänna

Det skall

inte är pantsatt.
inte uttryckligen

regleras

dock

frågan
att den sistnämnda
stycket. Vad som där regleras

framhållas

i 27 § fjärde

med panträtt i objektet och
dels en borgenär
i
dels en borgenär med panträtt
allmänna
borgenärer,
leasegivarens
främst
eller
äganderätt
och
förvärvat
rätt
tredje man som
objektet
är förhållandet

panträtt

till

mellan

betalningarna.

12
27 § med regler som motsvarar
att komplettera
stycket UB, dvs. som sätter en tidsgräns för leaseoch kvitta motfordringar
rätt att avräkna förskottsbetalningar

Jag har övervägt
kap.

47 § andra

tagarens

445

446

Förslag

näringsidkare

-
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och belöper
och andra betalningar
mot leasingavgifter
som förfaller
Sådana regler behövs visserpå tiden efter beslutet om exekution.
eftersom 27 § andra
ligen inte till skydd för bättre ställda panthavare,
medför att objektet inte skall säljas belastat med
då stora förskott
eller omfattande
skadar
kvittningsrätt
Däremot kan behövas ett särskilt skydd för konkursborgenärer-

och tredje

styckena

leasingrätten
dem.

na i allmänhet,

leasingavtal
emellertid

för att säkerställa att rimlig
är skyldigt
som konkursboet
från

avstått
behov

praktiskt

härav

särskilda

och
kunna

inskränkningar
kan

återvinning

på de

Jag har
att respektera.
något
att föreslå regler om detta, eftersom
vid finansiell
leasing såvitt bekant inte har

Förskottsbetalning

förelegat.

erhålls

avkastning

därmed

utan

om inte
4 kap. 5 § konkurslagen.

gällande

göras

i första

ske enligt

torde

kvittningsrätt
hand

i konkursen

har
av 27 § andra och tredje styckena leasinglagen
till 25 § ovan. Den hänvisning
i
27
§
belysts i kommentaren
som
till
39
innebär
12 kap.
§ UB
tredje stycket görs
att leasingobjektet

Tillämpningen

vid försäljning
företräde

auktion,

framför

när det är sannolikt

att en panthavare med
beaktansvärt
sämre betalt
om
för leasingrätten,
skall göras till förefår

leasingrätten

sker med förbehåll

försäljning

för att fastställa storleken på panthavarens
skada
förbehålls.
med anledning av att leasingrätten
Regeln torde bli aktuell
endast i undantagsfall.
mål för dubbla

utrop

för leasingrättens
bestånd vid exekuatt principerna
och försäljning
i konkurs skall tillämpas också när en
borgenär med panträtt i objektet själv realiserar
panten enligt pantklausul eller 10 kap. 2 § HB. Bestämmelsen
har en motsvarighet
i
Av 28 § följer

tiv försäljning

103 § andra stycket

Tvingande

patentlagen.

regler

Leasinglagen

avslutas

i 30 § med

föreskriften

att avtalsvillkor

som
skydd är utan verkan.
mot bestämmelserna
om sakrättsligt
vad som ändå skulle ha gällt enligt allmänna prinDärmed uttrycks

strider

En uttrycklig

ciper.

lagens bestämmelser

10.6
Lagen

enligt

om
ingås

finansiell
efter

motiverad
av att
inte
annat anges.
om

lagtekniskt

ikraftträdande

leasing

att lagen

är dock

4 § är dispositiva

Leasinglagens

som
ringarna
Om

föreskrift

blir

trätt

tillämplig
i kraft.

på leasingtransaktioner

Detsamma

gäller

för

änd-

träda

i kraft

före

den

i godtrosförvärvslagen.

leasing
lagen om finansiell
lagen om internationell

föreslagna

anses böra
finansiell

leasing,

kan

det vara

SOU 1994:120

Förslag

lagens föreskrifter
att i den nationella
dess
i
kraft
den dag den
6
§
träder
att
ange
träder i kraft eller, vilket kanske är att föredra,

om ikraftträdande
internationella
lagen

lämpligt

-

näringsidkare

den dag Regeringen

bestämmer.

Ändringar

10.7

i lösöreköplagen
luftatt lagen omfattar
vissa förenklingar
och förstärkningar

I lösöreköplagen

Förslag:

föreslås

Samtidigt

fartyg.

förtydligas

av lösöreköpet.

10.7.1

Luftfartyg

med utredningens
genomgång av gällande rätt i avsnitt
har noterats att det för närvarande
anses osäkert om luftfartyg
till detta är ett
för lösöreköp.
Bakgrunden
göras till föremål

I samband
4.6.1
kan

till

i propositionen

uttalande

lagen 1955:227

om inskrivning
av rätt
för sådan egendom inte

där det angavs att lösöreköp
1955:13 s. 130. Den analys av frågan som
gjorts i nyssnänmda avsnitt visar emellertid
att det numera är svårt
denna
Rättstillståndet
har
bärande
skäl
för
ståndpunkt.
finna
något
att

luftfartyg

till

skulle

kunna

ske prop.

har svårt att med
att svenska flygbolag
ansetts så osäkert
sale and lease back-affärer
flygplan
genomföra
svenskregistrerade

dock

utländska
leasegivare,
som vill vara säkra på att få sakskydd för de köpta planen. För affárernas genomförande
omdär registreregistreras svenska plan därför till Norge och Danmark,

med främst

rättsligt
ring

luftfartslagstiftningen

enligt

sakrättsligt
beskrivna

förhållandena

allmän

synpunkt

flottan

minskar.

En lösning

ningsförslag

betänkligt

på problemet
Rätt

till

respektive köpeavtalet
ger köparen
de stora kommersiella
nackdelar som de
för med sig för flygbolagen
är det från
att den i Sverige
skulle

luftfartyg

kunna

registrerade

flygplans-

vara att ett tidigare utredSOU
1976:70
angående

m.m.,
förvärvsinskrivning
av luftfartyg
nu genomförs.
och något allmänt
kan dock bedömas ta flera år att genomföra,

sakrättsligt
Detta

Förutom

skydd.

verksam

lär inte föreligga.
En enklare
om ett sådant genomförande
och snabbare lösning är då att i lösöreköplagen
göra ett - i sak egentomfattas
förtydligande
ligen obehövligt
att luftfartyg
som markerar
som en på sikt helt tillav lagen. Detta kan kanske inte betraktas
bl.a. därför att lösöreköplagen
fredsställande
lösning av problemet,

önskemål

är föråldrad

och skapar viss onödig

administration

hos köparen,

men
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på denna väg kan den eftersträvade

klarheten

allt uppnås

trots

inom

tid.

överskådlig

föreslår jag att ett nytt andra stycke införs i
där det anges att lagen inte gäller för registrerat
för vilken egendom förvärvsinskrivning
med
skepp och skeppsbygge,

bakgrund

Mot

härav

l § lösöreköplagen

fattas

ändå kan ske enligt

verkan

sakrättslig

det särskilda

Genom

9 § 1994 års sjölag.

2 kap.

framgår

undantaget

indirekt

att luftfartyg

om-

av lagen.

Övriga ändringar

10.7

med den ovan angivna
av lösöreköpet

I samband
och

förstärkningar

ändringen
komma

bör vissa
till

förenklingar

stånd.

Enligt

min

av de formföreskrifter
som ges i lagen i dag
funktion.
sakrättslig
Lagen är därtill
genom sin
och genom sin detaljrikedom
svårbegriplig
utformning
flera

bedömning

fyller

inte någon

relevant

ålderdomliga

reform
av lagen, där bl.a.
mera genomgripande
kunde vara
frågan om införande
av ett centralt register övervägdes,
inom ramen
motiverad.
Ett sådant projekt kan dock inte genomföras
En

komplicerad.

Bl.a. bör ett införande
av ett centralt register
Så länge en
och
kostnadsanalys.
lämplighetsingående
av en
med
verkan
registrera
köpta lösa saker,
sakrättslig
möjlighet
ges att
inte kan eller önskas traderas, bör denna
som av olika anledningar
så att den utan alltför
emellertid
möjlighet
stora
vara utformad
olägenheter går att använda.
för

denna

utredning.

föregås

Mot

bakgrund

härav

föreslår

om på modern svenska
främst att
innebär
enklingarna

skrivs

lingen

avskaffas,

att
desamma,

kraven

l § lösöreköplagen
jag att nuvarande
och i vissa avseenden förenklas.
Förkravet

bevittning

på köpehandlingens

och

av köpehandkungörelsens

att parternas yrken måste uppges i
avskaffas
kungörelsen
samt att kravet på uppvisande
av köpehandför Kronofogdemyndigheten
avskaflingen och bevis om kungörelsen
innehåll

blir

att kravet

fas.
Vidare

de konkurs,
liksom

för efterföljanatt de särskilda trettiodagarsfristerna
avskaffas,
ackord och utmätning
i 3 § lösöreköplagen

föreslås

motsvarande

4 § andra stycket

regel

för efterföljande

lagen 1984:649

företagshypotek

om företagshypotek.

i 2 kap.

Som en följd

ändringen avskaffas också 3 a § lösöreköplagen.
av den sistnämnda
i
Beträffande
dessa regler kan sägas att de helt saknar motsvarighet
kan sale and lease back och
svensk sakrätt i övrigt.
Exempelvis
effekt
sakrättslig
av skepp ske med omedelbar
§
2
9
sjölagen.
Lösöreköpkap.
enligt
inskrivningsansökan

säkerhetsöverlåtelse

genom
lagens trettiodagarsregel

motsvarar

närmast

regler

om återvinning

i
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vilka

konkurs,

bör

lösöreköp.

illojala
tekslagen

remedier
även
vara tillräckliga
Beträffande
regeln
den särskilda

-

näringsidkare

mot borgenärsi företagshypo-

vid exempelkan sägas att den inte har någon motsvarighet
andra
i hypooch säkerhetsöverlåtelse
av

vis omsättningsöverlåtelse

teksunderlaget
denuntiation

ingående
räcker,

avtalet

rättigheter

tillgångar,

såsom

kundfordringar

byggnader
avtalet räcker
Även pantsättningar
räcker.
företräde

får

i hypoteksunderlaget

och

enkel

immateriella

som
av egendom
framför
hypoteket

ingår
genast
skäl för
eller tradition.
Något bärande sakrättsligt
genom denuntiation
svårt
finna.
Avlösöreköpet
behandling
denna avvikande
är
att
av
vikelsen

torde,

liksom

flera

andra

särföreskrifter

för

lösöreköp,

till lagen.
bakgrunden
endast av den historiska
kunna
medför
efter att en
De nu angivna ändringarna
att ett lösöreköp,
får verkan mot säljakorrekt köpehandling
upprättats och kungjorts,
förklaras

när köpehandlingen
rens borgenärer
in
till
tingsrätten.
nas

Ändringarna i lösöreköplagen
lösöreköp

och bevis

om kungörelsen

och företagshypotekslagen

som ingås efter att lagen trätt

i kraft.

skall

läm-

gälla
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Konsumentleasing

11.1

Lagstiftningsfrågans

När de första
1970-talet

ovanligt

och konsumentkreditlagarna

konsumentköp-

infördes

på

ganska
av varor till konsumenter
betänkande SOU 1975:63 s. 107 ff.
och biluthyrningen
hade dock börjat skön-

ökning av TVoch
inom
vissa branscher
jas,
Finansiell

förekom

i viss utsträckning

leasing av maskiner
konsumenter.

och utrustning

1915 års avbetalningsköplags

bestämmelse

betecknat

parterna

behandling

var lângtidsuthyrning
se Kreditköpkommitténs

En mindre

till

tidigare

hyresavtal

överfördes

var ovanlig

s.k. hyrköp.
i förhållande

om avbetalningsköp
som
i sak oförändrad
till 1977 års

och har sedan utan saklig ändring överförts
till
Av bestämmelsen
konsumentkreditlag.
och dess motiv

konsumentkreditlag
1992

års

i princip
att leasingavtal
Parallellt
med skärpta
regler

framgår

Kreditköpkommittén
vara.
s. 205

av

I

de

inte omfattas.
för

konsumentkreditköp

föreslog

en Lag med särskilda bestämmelser
om uthyrning
allmänna
skälen angavs
SOU
följande
1975:63

"Ett
genomförande
föreslagna
av de i konsumentkreditlagen
kan
bestämmelserna
leda
till
vissa
kreditköp
strukturförantas
om
Sålunda torde följden bli
ändringar på konsumentkreditmarknaden.
från avbetalningsköp
överströmning
kreditköpsmot modernare
former
lån. I den
och vidare
utan återtaganderätt
mot vanliga
verkar
bl.a.
minsta
riktningen
reglerna
om upplysningsplikt,
kontantinsats
och begränsning
återtaganderätten.
Kreditköpsav
reglerna kan emellertid
också tänkas leda till en viss överströmning
oreglerade
hyresområdet.
mot det ur konsumentskyddssynvinkel
sker riktar intresset mot
Möjligheten
att en sådan överströmning
vissa med långtidsförhyrning
förbundna
nackdelar."
Nackdelarna
denna

med långtidsförhyrning

i det långa loppet

motsvarande

kreditköp

främst att
var enligt kommittén
för
konsumenten
dyrare
än ett
var avsevärt
inte såsom vid kreditköp
och att konsumenten

Det senare
mot förverkandepåföljder.
var skyddad
betänkligt då hyresförhållandet
pågått länge och betydande

erlagts.

var särskilt
hyresbelopp
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konsumenter

kanske vara
angavs vid den aktuella tidpunkten
Om emellertid
de
för konsumentintresset.
betydelse

olägenheter

Dessa

av marginell
föreslagna kreditköpreglerna

att hindra
hyresförhållanden

kreditköp

för

om uthyrning,
överströmning

stämmelser

leda till

skulle

bli

olägenheterna

skulle
mot förhyrning
reglerna
föreslogs
att

skulle

Den

kontantinsatsen

motsvarande

plikt

motsvarande

rätt

utan

i huvudsak

för

ten efter sex månader
kontantpriset
ursprungliga

och erlagda hyror,

uppsägnings-

3

en månads
för konsumen-

med

konsumenten

köprätt

löpt sex månader, 4
till ett pris motsvarande

då avtalet

uppsägningstid

1
om
upplysnings-

regler
2

vid kreditköp,
vid kreditköp,

informationsplikten

ersättningsskyldighet

inte vara sådan
tillgodose
korttidsuthyrning

innehöll

uthyrningslagen

föreslagna

be-

förverkandepå-

skydd mot
och ge konsumenterna
skulle däremot
utformning

möjligheter
att genom
att konsumenternas
behov försvårades.
mera tillfälliga

deposition

med

kompletteras

på
som i första hand skulle vara inriktade
till
kreditköpsliknande
från
kreditköp

Bestämmelsernas

följder.

en allmän överströmning
Därför
högst påtagliga.

skillnaden
samt 5

mellan

det

vissa regler

om

tillsyn.
ha
och köprätt
synes i realiteten
om uppsägningsrätt
Kommittén
konsumentleasing.
finansiell
förbud
mot
ett
för
till uppsägningsregeln
uttalade
i anslutning
att de nackdelar
gör sig gällande främst
konsumenten
som är förbundna med uthyrning
Förslagen

inneburit

hyresförhållanden,
kreditköpsliknande
att lagstiftningen
binds
vid varan och
inte
konsumenten
inriktning
sådan
att
ges
utmärkande
det
önskar
och
själv
tid
han
dess utgifter för längre
än
att
i större omfattning
än vid köp
bör vara att konsumenten
för förhyrning

vid långvariga
borde

Införandet
marknaden.
av uppsägningsuthyrning
inte framstod
medföra
bakgrund
denna
att
rätten
mot
överströmning
motverka
och
kreditförsäljning
substitut
för
som ett
skulle innebära
Köprätten
till långtidsförhyrning.
från kreditköp
ett

kan bibehålla

sin valfrihet

skulle

på sex
och tidsgränsen
av erlagd hyra,
hyresförhållanden
risken för att långvariga
oskäliga resultat och även dra en schablonmässig
ledde till ekonomiskt
föroch kreditköpsliknande
funktionell
förhyrning
gräns mellan

skydd

månader

mot förverkande
skulle undanröja

håhanden.
till

Förslaget
delaktiga

lag

Bl.a.

remisskritik.

reglerna

skulle

kreditköpsliknande
konsumenten

förhyrningen
branscherna

för omfattande
blev föremål
om uthyrning
oförsynnerligen
framhölls
de
för
uthyrarna
att

fördyra

och omöjliggöra

hyresförhållanden

utan
långtidshyra

inte bara långvariga
även

hyresavtal
och

inte

där

såg
varan
Från
biloch
alternativ
till
TVkreditköp.
som ett
framhöll
kritik.
TV-uthyrarna
utförlig
framfördes
att
verkligen

främst

önskade

Förslag
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konsumenter

med att hyra TV i stället för att köpa inte var av sådan art
farhågor om överströmning
att kommitténs
var relevanta.
framhöll
departementschefen
följande
I propositionen
prop.
fördelarna

1976/77:123

s. 80, jfr

s. 142

"För min del vill jag först påpeka att de regler om kreditköp
m.m.
som jag har förordat i det föregående innebär en mindre långtgående
Därmed
följa av kommitténs
förslag.
reglering
än som skulle
bortfaller
till stor del riskerna för en mera allmän överströmning
till uthyrning.
från kreditköp
Aven i övrigt anser jag att kommitténs
Det kan inte
för en sådan överströmning
är överdrivna.
farhågor
fyller
heller bortses från att vissa former av uthyrningsverksamhet
självfallet inte i onödan
ett angeläget behov och att sådan verksamhet
får försvåras.
förslag till
Samtidigt vill jag framhålla att kommitténs
flera värdefulla
innehåller
detaljer, inte minst när det
uthyrningslag
Som jag senare skall återkomma
gäller uthyrarens upplysningsplikt.
åstadkomma
den konsumentkan
till anser jag emellertid
att man
området
information
behövs
även
utan
uten särskild
som
f.n.
åtminstone
Sammanfattningsvis
jag
hyrningslag.
att
anser
man
lagstiftning
bör avstå från att införa en särskild
om uthyrning
av
Det finns emellertid
anledning
till konsumenter.
att följa
varor
Skulle det visa sig att
området med uppmärksamhet.
utvecklingen
får frågan tas upp på nytt. "
det behövs särskilda skyddsregler
Vid lagrådsbehandlingen
för kritik

prop.

blev departementschefens

1976/77:123

ståndpunkt

föremål

s. 347

berörts,
"Det finns, såsom under utredningsarbetet
ett par avtalssammanhang och som torde
former,
som är av intresse i förevarande
vara av stor praktisk betydelse. Den ena är avtal om nyttjanderätt
där nyttjanderättstiden
är avsedd att vara under hela objektets
avsedd att täcka objektets
och där ersättningen
legan
livstid
- är
Ekonomiskt
hela värde, s.k. leasingavtal.
sett motsvarar
ett sådant
inte alls avses övergå till
avtal tydligen ett köp. Att äganderätten
brukaren
spelar knappast någon större roll, eftersom nyttjanderättsegendomen så länge den kan användas. För
havaren är tillförsäkrad
framstår
nyttjanderättshavaren-konsumenten
arrangemanget
som
ehuru kredittiden
alldeles likvärdigt
med ett kreditköp,
är längre än
tydligen
vad som vanligen är fallet vid köp. Dessa avtal kommer
inte säga att
inte att bli reglerade enligt remissförslaget;
man kan
skall bli ägare. Men det vill
avsikten
är att nyttjanderättshavaren
synas som om, åtminstone till en del, samma konsumentskyddssynpunkter skulle göra sig gällande vid dessa avtal som vid kreditköp.
På motsvarande
sig med den mycket
sätt synes det förhålla
med optionsvanliga
typ av nyttjanderättsavtal
som är förenad
kan bli ägare om
klausul, dvs. bestämmelse att nyttjanderättshavaren
heller denna typ av avtal faller in under den förehan så vill.
slagna lagen. Man kan inte säga, att det är fråga om ett i nyttjandefonn klätt avtal, som egentligen
rättsavtalets
är ett köp. Det torde
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alltså inte generellt
sett vara möjligt
att inordna denna avtalsform
med stöd ay 3 § andra stycket.
under den föreslagna kreditköplagen
i många
Det är fråga om en avtalsfonn
av särskilt slag. Atminstone
med optionsklausul
fall motsvarar
dessa nyttjanderättsavtal
ekonomiskt sett och till gagnet ett kreditköp.
Beträffande
båda dessa avtalsfonner,
och nyttjandeleasingavtal
kan frågas om det är sakligt befogat
rättsavtal med optionsklausul,
för en så ingående reglering
görs till föremål
att - då kreditköp
frånsett
lärrma dem utanför
regleringen
att vid nyttjanderättsavtal
med optionsklausul
den del av avtalet som avser möjligheten
till
kan vara underkastad lagens bestämmelser.
Som
äganderättsförvärv
svårigheter
kommittéförslaget
att
synes visa möter icke obetydliga
dessa avtalsformer.
dock önskvärt
Det förefaller
manövrera
att
förnyade försök att reglera dem görs. Fråga är om inte riskerna att
konsumtionskreditomrâdet
eljest kommer att präglas av en påtaglig
i remissförslaget.
"
skevhet underskattats
föranledde
synpunkter
departementschefen
att åter underområdet borde följas med uppmärksamhet
att utvecklingen
och frågan vid behov tas upp på nytt a. prop. s. 369.

Lagrådets

stryka,

11.2

Slutsatser

Förslag:

Konsumentkreditlagens

förbehåll

om återtaganderätt
konsumentleasing,

finansiell

liganden

ändring

om
tillämpas

av

erfarenheter

för

regler

med

kreditköp

tillämpning
ges motsvarande
med vissa avvikelser
och förtyd-

med hänsyn till de särskilda

den föreslagna

Av

årens

de senaste

av

förhållandena

bestämmelser

leasinglagens

och

leasingavgiften

vid leasing.
skall

reglerna

sakrättsligt

om

skydd

konsumentleasing.

även

i samband med
som på senare år har framkommit
visar att ett lagstiftningsingripande
konsumentleasing
nu är
i
4
och
vad
olika
gällande
Analysen
kapitel
rätt
av
som

De olägenheter
finansiell

påkallat.

sätt framkommit

och redovisats

mentförhållanden

oacceptabel.

under utredningsarbetet

ger vid handen
i ett ordinärt
avtal om finansiell
leasing i
att stora delar av villkoren
Även avtalskonsumentförhällanden
måste betraktas
oskäliga.
som
formens hittillsvarande
och marknadsföring
presentation
är i konsuhar lett till
antal

stora problem
konsumenter.
Detta

ingicks
kreditköp

under
var

åren
särskilt

Tillämpade

former

och kännbara

skador

gäller

1986-90,

högt

särskilt

för

då kravet
ställt.

Det

av konsumentleasing
för ett relativt
stort

de billeasingavtal

lägsta
finns

inga

kontantinsats

garantier

mot

som
vid
att
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liknande

skulle

problem

-

konsumenter

kunna

uppkomma
nytt.
Det kan noteras att flera av de rättsliga processer mellan grupper av
konsumenter
och vissa leasingbolag
som följt i spåren efter de avtal
som ingicks i slutet av 1980- och början av 1990-talet ännu inte har
avslutats.
Detta innebär att många av de konsumenter
som oskäligt
inte har erhållit rättelse eller
drabbats av dessa leasingavtal fortfarande
kvitt

de aktuella

leasegivarnas betalningskrav.
Många av avtalen
Allmänna
reklamationsnämnden
ARN,
som i flertalet
av
och leasegivarnas
krav varit oskäliga.
fall ansett att avtalsvillkoren
har gått igenom en stor del av de hundratals
ärenden
Utredningen

blivit

har bedömts

konsumentleasing
"privatleasing"
eller
som
från
och
framåt.
min
ARN
1990
ARN:s
Enligt
mening
är
av
i dessa ärenden genomgående väl grundade och motsvarar
bedömningar
vad som med stöd av främst 36 § avtalslagen borde bli
i allt väsentligt
rörande

finansiell

handlagts

resultatet
avsaknaden

naturliga

Samtidigt må framhållas
även vid en domstolsprövning.
att
direkt
för
tillämpliga
konsumentskyddsregler
leasing
av
av
skäl medför att utfallet av rättsliga bedömningar
kan vara

vid leasing mellan
Detta förhållande
är liksom
att förutse.
redan i sig ett skäl för en lagreglering.
näringsidkare
med konsumentleasing
och nackdelar
Den genomgång
av fördelar

svår

i avsnitt 7.6 visar att den enda omständighet
som har redovisats
skulle kunna betraktas
synvinkel
ur den enskilde konsumentens

som

som
än vid
en lägre kontantinsats
dock inte ses som en fördel
från
förhållandet
visar
i
stället
konsumentskyddssynpunkt,
utan
att den
främsta funktion
finansiella
konsumentleasingens
ligger i att kringgå
en fördel
kreditköp.

är att han kan undvika
Givetvis
kan detta

eller

i konsumentkreditlagen.

Som framgår av
finansiell
leasing för med
som
Detta
såväl
i
ekonomiska
gäller
lång.
sig för konsumenten
göras
som
hänseenden.
i juridiska
de tvingande

skyddsreglerna

avsnitt

kan listan

7.6.2

Särskilt

de nackdelar

1992 till att gälla
av konsumentkreditlagen
konsumentkredit,
avsaknaden av
sig
ter
av
finansiell
och
leasing som en inkonsekvent

efter breddningen
alla andra former

i princip

motsvarande

regler

lucka

obefogad

för

i konsumentskyddet.

förhållanden
undersökningar
ger vid
av utländska
mellan
de flesta håll gör en klar åtskillnad
man
Av de länder som
och leasing mellan näringsidkare.
konsumentleasing

Utredningens

handen,

att

uppmärksammas
eller

vissa

Frankrike.

i kapitel

därav
typer
En lagreglering

I den portugisiska

lagen

8 finns särskilda
i

Norge,

regler för konsumentleasing

Finland,

av konsumentleasing
leasing
om finansiell

leasing

särskilt.

Flera länder

tillägg

i konsumentkreditlagarna.

har reglerat
Detta

USA,

Tyskland

och

finns även i England.
undantas

leasingen

genom

har skett genom

konsumentkortfattade
att reglerna

455

456

Förslag

för

-

konsumenter
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getts motsvarande
för kreditköp
gjorts

kreditköp

bestämmelser

tillämpning,

tillämpliga

så att alla
med vissa uppräknade

antingen

så att endast vissa utpekade bestämmelser
och för konsumenten
vanligaste
jämförelse
Den utan
gäller i Sverige
formen av konsumentleasing
viktigaste

undantag

skall

eller

gälla.

ekonomiskt

personbilar.

och ibland helt
synvinkel
nästan
är här ur konsumentens
Detta ligger också i sakens natur, eftersom
identiska med kreditköp.

Avtalen

finansiell
nämnvärd

leasing för en konsument
fördel än den som för

som sagt inte medför någon annan
kan ligga i att
vissa konsumenter

emellertid
kan gås runt, vilket konsumenten
på kontantinsats
för.
får
betala
dyrt
senare
konsuMot bakgrund
av det nu anförda föreslår jag att finansiell
konsumentkreditlagens
regler
mentleasing i Sverige regleras genom att
kravet

för

kreditköp

förtydliganden

och
med de avvikelser
tillämpning,
ges en motsvarande
särskilda
förhållandena
till
de
behövs
med
hänsyn
som

vid leasing.
Däremot

förbjuda
generellt

anser jag inte att det fimts anledning
finansiell
leasing i konsumentförhållanden

konsumentleasing
finansiell
sett jämställa
Sådana åtgärder skulle kanske kunna

att helt stoppa eller
och inte heller att
med konsument-

med att
beaktansvärda
fördelar
inte medför några av de
konsumentleasing
som
varför det kan
vid finansiell
leasing mellan näringsidkare,
föreligger

kreditköp.

motiveras

inte fyller något påvisbart behov. Enligt min
att avtalsfonnen
för lagstiftaren
inte vara en uppgift
bör det emellertid
att
vilka
behov
och
avtalsdet
finns
bestämma vilka avtalsformer
av
som
marknaden.
Med hänsyn härtill
former som inte skall tillåtas verka
hävdas

mening

bör förbjudas, vare sig direkt eller
anser jag inte att konsumentleasing
inte heller vara
bör konsumentleasing
indirekt.
I konsumentkreditlagen
bör flertalet
Däremot
lika med konsumentkreditköp.
av de skydds-

pä motsvarande
tillämpas
sätt, i den
regler som gäller vid kreditköp
leasing.
reglering
lämplig
dessa
även
utsträckning
utgör
av
en
som
skall tillämpas
leasinglagen
På två punkter föreslår jag att regleri
Den
Om dessa erinras i 5 § leasinglagen.
konsumentleasing.
även
skydd för
självklar och gäller det sakrättsliga
Den andra
i 23-30 §§ leasinglagen.
som har reglerats
regler om ändring av leasingavpunkten innefattar
att leasinglagens
regler om
stället
för
konsumentkreditlagens
i
skall
tillämpas
giften
till
detta
Orsaken
är att
ränteändring
se 7-9 §§ leasinglagen.
ena punkten
leasingavtal

leasinglagens

är tämligen

innebär
ett
i konsumentkreditlagen

ändringsregler

längre

gående

skydd

än

och att detta skydd då
till godo.
leasetagare
bör
komma
givetvis även
som är konsument
en
reglerna
och
Både reglerna
om
om ändring
av leasingavgiften

motsvarande

sakrättsligt

regler

skydd

har behandlats

i kapitel

10, vartill

här hänvisas

se

Förslag
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konsumenter

och 10.5.

10.3.6

avsnitten

-

några förslag för andra hyresavtal än
inte avser
leasing. Skälet till detta är att utredningsuppdraget
finansiell
för de finansiella
och att uppdraget
andra hyresavtal
att omfatta
Begränsningen
omfattande.
mycket
i
av förslagen
sig är
avtalen redan
inte fram

lägger

Utredningen

i frågan om
leasing innebär inte något ställningstagande
leasingutanför
för hyresavtal
behovet av ett stärkt konsumentskydd
kan avsaknaden av särskild konsumentskyddslagområdet.
Tvärtom
dels genom
att
hyresavtal
för
stiftning
anses otillfredsställande,
konsunöjaktigt
vakt
slå
möjligheter
att
om ett
konsumentorganens
positiva
blir begränsade när skyddet inte kan stödjas
mentskydd

till

finansiell

förutsebarhet
sett
dels genom den bristande
som allmänt
Särskilt
hyresavtal.
för
lagregler
grundläggande
saknas
det
följer av att
vid köp som skett genom
efter den utbyggnad av konsumentskyddet
avsaknaden
kan
av en motsvarande
1990 års konsumentköplag
Vägande skäl
för hyresavtalen framstå som svårmotiverad.
reglering

lagregler,

således

förefaller
till

varor

konsumenter.
det aktuella

för

ramen
överväga

kunna

och utforma

av
av uthyrning
en lagreglering
inom
inte
dock
det
har
Som
nämnts
för att
funnits utrymme
utredningsuppdraget
anföras

för

redan

sådana regler.

Regler för konsumentleasing
konsumentkreditlagen

11.3

i

innebär att två nya
i konsumentkreditlagen
bestämmelser.
Den första
inledande
bland
lagens
paragrafer tas upp
kreditköpsreglernas
regeln
den grundläggande
om
3 a § innehåller
och en regel
tillämplighet,
av finansiell konsumentleasing
en definition
krav mot leverantören
rätt att rikta köprättsliga
som ger konsumenten
3 b § anger vilka
paragrafen
andra
Den
i trepartsförhållandet.
skall
gälla vid leasing.
kreditköp
för
från lagens regler
avvikelser
som
De föreslagna

11.3.1

ändringarna

Regler
skall

för

kreditköp

tillämpas

även

som

utan

särskild

avvikelse

på leasing

skall
regler för kreditköp
Av konsumentkreditlagens
konminsta
reglerna
bl.a.
tillämpas
om
på konsumentleasing
förtidsbetaltill
rätt
och Kreditgivarens
tantinsats, konsumentens
rätt till återtagande och
ning och reglerna om kreditgivarens
den uppgörelse som då skall ske.
Förslag:

457

458

Förslag

-

konsumenter
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Vid konsumentleasing
konsumentkreditlagen

skall

tillämpas alla regler i
som utgångspunkt
tillämpning
äger
på kreditköp
med
som
förbehåll om återtaganderätt.
Att en del av de inledande definitionerna
i 1-4
inte kommer
i fråga för tillämpning
följer redan av den
särskilda definitionen
finansiell
i
leasing
förslaget
till 3 a
vilket
av
inte uttryckligen
har angetts. Följande regler äger däremot motsvarande tillämpning
utan särskilda tillägg eller undantag.
Lagens

tillämplighet

då annan än näringsidkare
är kreditgivare
krediten förmedlas
1 § andra stycket.
av näringsidkare
Lagens grundläggande
definitioner
2 §.
Lagens tvingande karaktär 4 §.
-

-

Näringsidkarens

allmänna

- Marknadsföringslagens
lämna
-

Kravet

-

8

på skriftligt

Reglerna
gäller

-

information

om
avgifter.

Kravet

avtal

17

9

-

kontantinsats

14

Kreditgivarens

-

Kreditgivarens
Förbudet
33

-

att

12

och

13

såvitt

och 15 §§.

att av köparen

ta emot löpande

fordrings-

§.

Förbudet

konsumentens

underlåtelse

om

§.

19
mot viss avräkning
Konsumentens
och kreditgivarens
20-24
§§.

-

§.

och avgiftsändringar

för kreditgivaren

handlingar

5

i fråga

§.

avgifter

på minsta

Förbudet

skyldigheter
tillämplighet

men

återtaganderätt,

återlösningsrätt
rätt till

§.
rätt till

varan

vid

uppgörelsen
25-29

handräckning

mot att utmäta

förtidsbetalning
återtagande

och

§§.
för återtagande

för fordran

på grund

30-32

§§.

av kreditköpet

§.

Reglerna

11.3.2

om tillsyn

35-37

Definitionen

Förslag:

Finansiell

kreditlagen

§§.

av

finansiell

konsumentleasing

i princip

leasing
definieras

i konsument-

samma sätt som i förslaget

till

leasing-

lag.

Den

finansiella

mentkreditlagen

leasingtransaktion
i princip

som föreslås
samma transaktion

reglerad

i konsu-

är
som leasinglagen
leasing, som
avser. De moment i leasinglagens definition
av finansiell
regler som inte har förts in i
tar direkt sikte på sådana materiella
konsumentkreditlagen,
har dock inte tagits med i konsumentkredit-

Förslag
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-

konsumenter

återfinns i förslaget
definition
sistnämnda
lagens leasingdefinition.
Bestämmelsen
lyder:
3 a § andra stycket konsumentkreditlagen.

till

i vilken
finansiell
leasing avses i denna lag en transaktion
ingår eller
övertar
leasegivaren
näringsidkaren
ett avtal
upplåtelse
med konsumenten
leasetagaren
leasingavtalet
om
av en
vara till nyttjande mot betalning leasingavgift,
förvärvar
2. leasegivaren
varan enligt ett avtal leveransavtalet
med en tredje part leverantören
som känner till eller har ingått leaoch
singavtalet,
är bede belopp som leasetagaren skall betala eller garanterar
delen av varans anräknade för att täcka hela eller den huvudsakliga
skaffningskostnad.
Med

Denna

i sak samma rekvisit
som 2 § punkterna
Vad som för dessa punkter har sagts i avsnitt

innehåller

definition

2 och 5 leasinglagen.

således även här.
med
Fördelarna
att definitionen
av finansiell
med leasinglagens
väsentligt överensstämmer
10.3.4

gäller

konsumentleasing
definition

i allt

är uppenbara.

år enklare att hantera i den praktiska tillämpoch andra berörda organ
ningen, både för parterna och för domstolar
utfyllande regler
innehåller
leasinglagen
Vidare
konsumentområdet.
på
En enhetlig

definition

eftersom
även vid konsumentleasing,
som till viss del kan tillämpas
regler endast innehåller tvingande minimiregler
konsumentkreditlagens
vid leasing
till leasetagarens skydd. De regler för trepartsförhållandet
som

föreslås

trepartsregler

i

ligger

konsumentkreditlagen

i leasinglagen,

vilket

nära

motsvarande

att de moment i leasingladessa regler är väl avpassade

innebär

som är avpassade för
gens definition
för konsumentleasing.
också för trepartsreglerna

Särskilt

gäller

detta

rätt mot leverantören
i fråga om leasetagarens/konsumentens
av varan,
konsumentkreditlagen
16
§
gentemot
av
men även för den tillämpning
Tredje punkten
leasegivaren som föreslås se följande avsnitt 1l.3.3.
för den
utgör därtill en förutsättning
i den ovan angivna definitionen

tillämpning
återtagande

av

konsumentkreditlagens

som utredningen

föreslår.

regler

om

uppgörelse

vid

459

460

Förslag

-

konsumenter
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för

Regler

Särskilda

Förslag:

regler

införs.

mentleasing

leverantören

mot

trepartsförhållandet
för

enligt

hade överlåtit

skall

16 § konsumentkreditlagen
vid

indirekt

Vid

får rätt att rikta

konsumentköplagen

tören

givare

trepartsförhållandet

Leasetagaren
varan

till

leasetagaren.
tillämpas

konsumentkreditköp.

och direkt

Samma

vid

konsu-

krav

direkt

som om leveranMot leasegivaren
såsom mot kreditskall gälla för

regler

trepartsleasing.

analysen

av gällande rätt har jag i avsnitt 4.4.5 sista delavsnittet
för trepartsfören analog tillämpning
av reglerna
hållanden i främst 16 § konsumentkreditlagen
kan ge för resultat vid
indirekt
och direkt trepartsleasing.
Särskilt
för den grundläggande
skisserat

vad

indirekta

leasingmodellen

tillämpning
reglerna

både om och hur en sådan
Grundorsaken
till svårigheterna
är att
i 16 § konsumentkreditlagen
utgår från att konsumenten
vid

kreditköp

kan och skall

alltid

de påföljder

vid

köplagen.

Detta

mentkreditköp

till.

har rätt att mot sin ursprungliga
motpart göra gällande
fel och leveransdröjsmål
som stadgas i konsumentinnebär

att en tredje
inte, såsom tinansiären

motpart
som ursprunglig
detta kan han inte friskriva
En indirekt

är det osäkert

part som finansierar
vid indirekt leasing,

ett konsuställer sig

konsumenten.
Skulle Finansiären
göra
sig från eget ansvar för fel och dröjsmål.
är därmed inte praktisk användbar vid finansierat

modell

till

Finansiären

konsumentkreditköp.

får i stället,

analogt med vad som
ett kreditköpsavtal
som
leverantören
Finansiärens
av varan redan har ingått med konsumenten.
har enligt 16 §
ansvar kan då begränsas intill den rätt konsumenten
konsumentkreditlagen.

sker

vid

direkt

trepartsleasing,

förvärva

En lösning

denna reglering kan i och för sig tänkas
som motsvarar
leasing, men detta innebär i så fall att den klassiska
och
dominerande
indirekta
leasingforrnen i realiteten förbjuds. Sakligt sett
även

vid

och mer ändamålsenligt
att leverantören,
synes riktigare
som konsumenten vid leasing normalt uppfattar som en säljare, får ansvara som
en säljare och att leasegivaren även vid indirekt leasing betraktas blott
Med
som finansiär.
leasing behandlas
En likformig

denna

lösning

kan indirekt

och direkt

trepartssamma sätt som görs i förslaget till leasinglag.
behandling
trepartsleasing
är en
av direkt och indirekt

fördel

även mot bakgrund av att det ibland kan bero på tillfälligheter
av dessa modeller
man hamnar
Det sagda leder fram till att leasetagaren vid konsumentleasing
skall

vilken

kunna

göra

gällande

köprättsliga

krav

direkt

mot

leverantören

Förslag
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-

konsumenter

leaseEftersom
sätt som föreslås i 14 § leasinglagen.
minst
de
rättigheter
därvid
ha
han
bör
konsument
som
tagaren är
har enligt konsumentköplagen,
konsumentköpare
se främst 9-34 §§.

motsvarande

Tekniskt

mycket

kan detta lösas genom att följande bestämmelse, som ligger
nära 14 § leasinglagen, tas in 3 a § tredje stycket konsument-

kreditlagen.

gäller mot leaseenligt leveransavtalet
skyldigheter
Leverantörens
tagaren som om leasetagaren varit part i detta avtal och varan hade
direkt till denne.
överlåtits
har den fördelen

Bestämmelsen
leveransavtal

som leasegivaren

skyldigheter

leverantörens

att leasetagarens rätt kopplas till det
har ingått. Eftersom
och leverantören

enligt

varit

som om
att kunna göra gällande
leverantören
även om leveransavtalet

leasetagaren

kommer

regler

mot
leveransavtal.

skall

leveransavtalet
denne

leasetagaren/konsumenten

gälla

mot

i detta avtal,
part
konsumentköplagens
är ett kommersiellt
i den föreslagna

skall att leverantören
Framhållas
förutsätts känna till leasingavtalet och
finansiell
leasing
av
konsument
leasetagaren
också
är
därmed
se 3 a § andra stycket 2
att
finnas några betänkligdärmed
inte
bör
Det
konsumentkreditlagen.

definitionen

heter mot att leverantören
mot leasetagaren åläggs de skyldigheter
följer av konsumentköplagen.
bara innehåller
bestämmelsen
kan att den citerade
Noteras
moment till
motsvarande

skydd som innefattas
konsumentens
regel. Detta skall inte .uppfattas

som
de

i 14 § leasinglagens
så att

leasinglagens

inte skall gälla som utfyllande regler även
kompletterande föreskrifter
vid konsumentleasing.
gälla.
till leasegivaren bör 16 § konsumentkreditlagen
I förhållande
följaktligen,
att vid
I förslaget till 3 b § konsumentkreditlagen
anges
tillämpning
anses som säljaren
av 16 § och 17 § skall leverantören
som kreditgivaren.
till
gälla även i förhållande

och leasegivaren

givetvis

16 § konsumentkreditlagen
senare förvärvare

skall

eller panthavare

som övertar leasegivarens rättigheter.
Vad som nu sagts bör gälla också vid direkt leasing, vilket innebär
kan göra gällande minst en köpares rättigheter enligt
att konsumenten
leasegivaren
ursprunglige
konsurnentköplagen
mot leverantören/den
mot
rättigheter enligt 16 § konsumentkreditlagen
och en kredittagares
den ovan
tillämpning
Vid
leasegivaren.
ñnansiären/den
av
nye
återgivna regeln i förslaget till 3 a § tredje stycket konsumentkrevilket
här av det avtal enligt
"leveransavtalet"
utgörs
ditlagen
finansiären

förvärvar

leasingobjektet.

det

leasingavtal

som

leverantören

ingått

och
i

461

462

Förslag

konsumenter

-
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För leasetagaren/konsumenten
alltid

bör det framför

kunna åberopa felreglerna
innebär

en. Samtidigt
kan friskriva

kreditlagen

eget felansvar
För den närmare

medger.

hänvisas

paragraf

11.3.4

den valda lösningen

från

sig

till

avsnitt

Förslag:

Liksom

som nämnts att leasegivaren
intill
vad 16 § konsument-

tillämpningen
sista delavsnittet.

4.4.5

Leasegivarens

vid konsumentkreditköp

skall

och före avtal om konsumentleasing
den effektiva
räntan, kreditkostnaden
skall

dessutom

vid marknads-

lämnas
och

information

kontantpriset.

lämnas

om leasetagarens totala
inte får dras av vid
att leasingavgift
priser och belopp skall anges inklusive

betalningsåtagande
beskattningen.

av sistnärrmda

infonnationsskyldighet

föring

om
Information

allt vara en fördel att
mot leverantör-

i konsumentköplagen

och

Alla

moms.

6 § första

Enligt

stycket

och

7 § konsumentkreditlagen

skall

vid

marknadsföring

och innan avtal härom sluts lämnas
av kreditköp
information
räntan, kreditkostnaden
och kontantom den effektiva
priset. Jag föreslår att detta skall gälla även vid finansiell
konsumentföreslås att information
leasing. Härutöver
skall länmas om summan
och andra belopp som leasetagaren är skyldig
av alla leasingavgifter
eller
Det sistnänmda
inkluderar
att betala
som han garanterar.
konsumentens
restvärdet
huruvida
informera

garanti

för

visst

avtalat

också

restvärde.
i så fall

hindrar

Inget

att

måste

upplysas om
anges separat, men
konsumenten
skall vidare
ansvarar för detta. Leasegivaren
får dras av vid
om att inte någon del av leasingavgiften

beskattningen.

Samtliga

belopp

moms.
Syftet

med

dessa

bedöma

vad

leasingfmansieringen

ñnansieringsaltemativ

och

bestämmelser

skall

priser

uppges

är att konsumenten
kostar
och jämföra

innan han ingår leasingavtalet.

inklusive

skall
med

kunna
andra

Den förhållande-

vis långtgående

inforrnationsskyldighet
som här föreslås anser jag vara
med hänsyn till den synnerligen bristfälliga
och i många fall
vilseledande
och avtalspresentation
marknadsföring
som före-

motiverad
direkt
kommit

på leasingområdet

jfr

karaktär

av hybrid mellan
ekonomiska
konsekvenserna
konsumenten.

klargöra

vad

Den föreslagna

avsnitt

hyra,
ofta

7.6 ovan.

köp

och

är svåra

Redan avtalsformens

kreditgivning
att förstå

gör att de
och förutse för

informationsskyldigheten

leasingtransaktionen

egentligen

innebär,

bidrar
vilket

till

att
kan

Förslag
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att konsumenten
utan att han inser det.

11.3

ett år. Vid
âtertagande
skall

leasetagaren

får rätt att när som helst säga upp
och återlänma varan då avtalet har löpt i
uppsägningen tillämpas reglerna om uppgörelse vid
i 27 och 28

till

i förtid

skillnad

mellan
från

och återlämna
finansiell

Vid

Leasetagaren

konsumentkreditlagen.

uppsägningstid.

skillnad

En grundläggande

det.

betalningsansvar

i förtid

en månads

iaktta

hyrestagaren
avtalet

konsumenter

Leasetagaren

leasingavtalet

av

för

Uppsägningsrätt

Förslag:

sig ett omfattande

ådrar

förebygga

-

är att
ett köp och ett hyresavtal
köparen normalt har rätt att säga upp
objektet när han inte längre har behov
dock

föreligger

leasing

ofta

ingen

sådan

för leasetagaren, utan avtalet innebär i princip samma
uppsägningsrätt
ekonomiska
bindning som ett köp. Uppsägning kan således ske endast

på endera sidan.

vid avtalsbrott
Enskilda

konsumenters

långvariga

leasingavtalets

det relativt
att överblicka
och ekonomiska
konsekvenser
talar

svårigheter
innebörd

bör föreligga för konsumenten.
Utgår man
för att viss uppsägningsrätt
vilket
första
hand
finansiell
i
från att
leasing
är en finansieringsform,
här görs

genom
kan konsumenten
från

sig

gällande

den föreslagna

i konsumentkreditlagen,

inte ges rätt att genom
Som framhållits
betalningsansvar.

ligger

4.4.1

rätt avsnitt

det i stället

helt befria

uppsägning
vid

genomgången

av

till

att

närmast

hands

i 27 och 28 §§ konsumentkreditlagen

avräkningsreglema

tillämpa

regleringen

dock

även

sida. Detta innebär

att leasegivaren
vid avräkningen
får tillgodoräkna
sig främst den obetalda delen av det
finansierade
beloppet plus ett av konsumenten
garanterat restvärde, allt
får tillgodoräkna
konsumenten
efter avtalets ränta, medan
diskonterat
Skulle avräkningen
vid återlämnandet.
sig varans försäljningsvärde
ge
från konsumentens

vid uppsägning

ett

nettobelopp

konsumenten
Detta

motsvarar

leasingatalet

leasegivaren

i enlighet
till

till

godo,

får

detta

inte

utkrävas

av

med 28 § tredje stycket konsumentkreditlagen.

fullo

vad som skall

gälla då leasegivaren

häver

och återtar

varan.
till avräkning
enligt
rätt att säga upp leasingavtalet
tid.
viss
inte
alltför
kort
avtalet
har
löpt
det sagda bör förutsätta
att
motiverat
berättigade
Detta är enligt min mening
av leasegivarens
Konsumentens

intresse
framstå

inte bör
och av att leasingalternativet
av rimlig förutsebarhet
har valt
kreditköp.
Jag
förmånligt
väsentligt
än
ett
som
mera
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-
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vad som föreskrivs
att sätta tiden till ett år. En ettårsgräns motsvarar
medger
uppsägning.
i flertalet av de leasingavtal
som
kan utövas när som helst efter att
Den föreslagna uppsägningsrätten
skall dock gälla en
i ett år. För uppsägningen
behöver inte ange några
om en månad. Leasetagaren
skäl för att få säga upp avtalet.
återfinns
i 3 b §
uppsägningsrätt
Bestämmelsen
om konsumentens

avtalet

har

löpt

uppsägningstid

punkt 4 förslaget

till

ändring

i konsumentkreditlagen.

SOU

1994: 120
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465

och

Redovisning

beskattning

m.m.

12.1

Redovisning

Överväganden: En anpassning
reglerna

till

IAS

17 bör

av de svenska redovisningseftersträvas.
Mot bakgrund
av det

arbete som pågår inom Redovisningsrådet
och Redovisningskommitténs
uppdrag läggs dock inga förslag.

RR, har till uppgift att utveckla de redovisningsbör
för vissa större, s.k. publika företag, genom att
gälla
normer som
bl.a. utfärda rekommendationer.
RR har i juni detta år antagit ett ut-

Redovisningsrådet,

kast

rekommendation

till

mendationen

om

överensstämmer

redovisning
i allt väsentligt

av leasingavtal.
med IAS 17

Rekom-

se bilaga

4.

Redovisningskommittén
till

1991:71

uppgift

ningslagstiftningen
att analysera

redovisning

Ju

har enligt

1991:07

sina direktiv

om det finns anledning att ompröva det samband
och beskattning
som finns i Sverige.

Jag står fast vid de grundläggande
i delbetänkandet

Dir.

att ta upp frågan om vilka syften redovisskall tillgodose.
En viktig fråga för kommittén
är
bl.a.

Fastighetsleasing,

mellan

som redan uttryckts
Sale and lease back SOU 1991:81

synpunkter

Generellt
jag då att en anpassning av de
sett framförde
s. 299 ff.
svenska redovisningsreglerna
till IAS 17 borde eftersträvas.
För en
sådan övergång måste dock beaktas de skattemässiga
konsekvenser
som skulle följa med detta, med
mellan redovisning
och beskattning

anledning

av den starka

koppling

som gäller i Sverige. Sammantaget
såväl redovisades
fann jag det eftersträvansvärt
att slb-transaktioner
transaktionernas
ekonomiska
beskattades
efter
innebörd.
Vad
som
och
leasingavtal avseende lös egendom
gäller beskattningen
av hyresförordar

jag i avsnitt

på inventarier
synsättet

Enligt

rätten till avskrivning
att det beträffande
att införa regler som med det ekonomiska
skattemässigt
avgränsat köp från hyra.
12.2.4

bör övervägas

som grund
RR:s utkast

till

rekommendation

blir

det tillåtet

att använda
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hos den enskilda

personen och
Effekten av detta är att det
hos koncernen,
se avsnitt 5.4 och bilaga
blir möjligt
för det enskilda företaget att redovisa ett som finansiellt
det sätt som bäst utnyttjar
skatteklassificerat
avtal
leasingavtal

redovisningsprinciper

olika

mässiga

juridiska

inkomsten.
Detta
att minska den beskattningsbara
till redovisningen.
åter den rådande kopplingen
De i detta

möjligheter

aktualiserar

måste också ses
förordade
skatte- och redovisningsprinciperna
Med anledning av det arbete som på skilda håll
mot denna bakgrund.
pågår lägger jag därför inte några förslag i skatte- och redovisnings-

kapitel

delarna.

12.2

Inkomstbeskattning

Överväganden: Med anledning

av det arbete som på skilda håll
och sambandet
mellan
redovisningsfrågor

beträffande

pågår

och

redovisning

inte

läggs

beskattning

Det förordas

förslag.

emellertid

beaktas vid den skattemässiga

av avtalen
köp och hyra

av inventarier.
ekonomiskt
synsätt

renodlat

redovisningsfrågor
leveranskrav

som
värdeminskningsavdrag

några

skatterättsliga

att den ekonomiska
En
bör

generell

inventarier

och att detta krav tills vidare
lease back av inventarier.

när

Vidare

till

arbetet

förordas

förvärvarens

uttryckligen

upprätthålls

mellan

övergång

övervägas

m.m. är avslutat.
för
förutsättning

innebörden

avgränsningen

även vid

ett
med

att ett
till

rätt

kodifieras
sale and

Inledning

12.2.1

direktiven

Enligt

utsträckning
beskattningen

skall utredaren

uppmärksamma

agerande
parternas
eller att otillbörligt

styrs av syftet
utnyttja olika

och analysera

i vilken

vid
att få fördelar
regler på området.

och olika möjligheter
att komma
av åtgärder bör klargöras,
bör belysas. Det står utredaren fritt att
till rätta med missförhållanden
komma med de förslag till reglering som analysen kan ge upphov till.
Behovet

Det har framförts

någon skattefördel
haft

rätt

förvärva
i fråga
olika

till

att leasing av lös egendom generellt inte medför
eftersom leasetagaren i stället för leasegivaren hade
hade valt att
om leasetagaren
förutsätter
Ett sådant resonemang
att företagen
Olika företag har emellertid
ofta
skattesituation.

värdeminskningsavdrag

egendomen.

har samma
skattekostnad

avdrag minskade

vid

skatten

Den på grund av ett
av ett objekt.
i det ena företaget svarar inte alla gånger mot

förvärv

i
och beskattning
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Det skatteav skatten i det andra företaget.
inte
detsamma
i
avskrivning
respektive
företag.
är
av
har haft genomslagskraft
i all synnerhet vid investorleasingen.

ökning

en motsvarande
mässiga värdet
Detta

minska sin skattebelastning
har
av att t.ex. genom avskrivning
i och för sig reducerats genom sänkningen av bolagsskatten,
men torde
fortfarande
vara av betydelse.

Värdet

lån eller
egenfinansiering,
av ñnansieringsfonn,
av leasing, styrs av det enskilda företagets förhållanden.
givetvis även i fråga om skatte- och redovisningsmässiga

någon form

Valet

gäller

Detta

synpunkter.

för det
Det som i en given situation är skattemässigt mest fördelaktigt
inte, vara fördelaktigt
enskilda
kan, men behöver
företaget
även
generellt sett. Det är givetvis inte endast negativt att annars outnyttjade
och övriga avdrag utnyttjas eller att avdragen
de
företag
som bäst behöver det. Det kan hållas för troligt
av
det
i
vissa
fall
lett
till
investeringar
att
som annars inte ägt rum eller
inte
senarelagts. Samtidigt är det också så att viss leasingverksarnhet

värdeminskningsavdrag

utnyttjas

rent skattemässiga

Som

framgått

utan har etablerats

utifrån

effekter.

vid

Effekter

12.2.2

motiverad

företagsmässigt

i sig har varit

finansiell

leasing

är skattefördelarna

knutna

till

företagets

det enskilda

anges dock vissa exempel på generella skattefördelar
behandlats
i kap.
Givna exempel ses här ur ren skattesom även
och ingen bedömning
görs om effekten av dem i övrigt,
synpunkt,
situation.

Nedan

t.ex. med hänsyn till effektivitet,
fördelar,
bör bedömas
positivt
som finansiell
vidare perspektiv jämfört

och konkurrens-

kapitalförsörjning
eller

negativt.

fördelar

De

och

i ett
av lös egendom kan medföra
med näraliggande finansieringsformer
har till

leasing

nackdelar

i kap. 7 och även i kap. 10. Någon helhetsbedömning
inom utredningens
det
inte
möjligt
jag
att genomföra
ram.
anser
kan det vara positivt
För leasetagaren
att inte vara beroende
av
för inventarier
storlek. Om leasingperioden
värdeminskningsavdragens

viss del belysts

än fem

är kortare

avdrag

år kan han göra

för leasingavgifter

jämfört

på leasingobjektet

möjliga

avskrivningen

faktiska

värdeminskningen

gifterna

motsvarar

snabbare

under

värdeminskningen

kostnadsavdrag

genom
Den

med värdeminskningsavdrag.
den

är vanligen
första

så fördelas

tiden.

än den

större
Om

leasingav-

leasegivarens

sätt.
över tiden på ett fördelaktigt
fasta egendom
leasetagarens
lös egendom tillförs

intäkter

och avskrivningar
När
tillförda
fortfarande

egendomen
inventarium

i regel

inte

skattemässig

hos leasegivaren.

Detta

karaktär

ändrar

utan
är fördelaktigt

den
utgör
om

5

v
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är av sådant slag att den, om den köpts av leasetagaren,
eller byggnad för
av enligt reglerna för markanläggning

avskrivningstiden

är avsevärt längre än för inventarier.
Leasekan genom avdrag för leasingavgifterna
i stället för genom
få ett betydligt
värdeminskningsavdrag
snabbare kostnadsavdrag.
Vid
erhåller
investom
investorleasing
avskrivningsunderlag
och

tagaren

minskar

avskrivningar

genom

den beskattningsbara

ovan nämnts är den möjliga avskrivningen
under
värdeminskningen
än den faktiska
förhållandet

att avskrivningarna
från leasingavgifterna

inledningsvis

inkomsten.

objekten
den

normalt

första

tiden.

Som
större
Det

är betydligt

större än
har haft en avgörande betydelse vid
investorleasing
från leasingverksamheten
t.ex.
genom att underskotten
kan kvittas
verksamhet.
Den
generella
mot överskott
av annan
intäkterna

möjligheten
för

med 30 % på anskaffningsvärdet
att få avskrivning
även
anskaffats
den 31 december
ökar intresset
att
som
med avskrivningsunderlag
utgång.
strax före beskattningsårets

inventarier

handla

sällan

Inte

lånade

finansierar

medel

lån. Vid

leasegivaren

och avdrag

investorleasing

köpet

medges självfallet

med
av leasingobjektet
även för räntan på dessa

kan

leasingverksamheten
bedrivs
- genom att
också en viss skattemässig
fördelning
av
underskott
delägarna i handelsbolaget
göras mellan

handelsbolag

genom
inkomst

eller

investorbolaget.

Genom
via

handelsbolaget
koncern,

med betydande

Skatteeffekterna

har

leasingverksamhet.
minskat
Vidare

till

renodlat

Efter skattereformen
och

det skattemässiga
har

kan sedan ett underskott
i
aktiebolaget
flyttas inom en helägd

skattefördelar

lett

i omfattning

reducerat

koncernbidrag

det ägande

utformningen

betydelse.

som resultat se avsnitt 6.6.1.
skattemässiga
etableringar
av
har emellertid
investorleasing
Den

sänkta

bolagsskatten

har

värdet

och underskott.
av avskrivningar
k-surven
haft
dämpande
effekt på
av
en

sådan leasingverksamhet.
Vid

sale and lease back

avgörande.
tillgången
Soliditeten

ut

i transaktionen

skattemässigt

t.ex.

värdeminskningsavdrag

köparen/leasegivaren
inledningsvis

redovisningsaspekterna

det

Försäljningspriset

tas i sin helhet upp som intäkt och
avförs från balansräkningen.
Det egna kapitalet
ökar och
förbättras,
föranlett
försäljningen
vinst.
finansiella
Det
om

leasingavtalet
intresse

är inte sällan

kan också,

som tidigare nämnts, vara av
kan byta
genom att säljaren/leasetagaren
och för
mot avdrag för leasingavgifter

kan den möjliga

avskrivningen

inventarier

Vid slb
vara större än den faktiska värdeminskningen.
förekommer
inte sällan längre transaktionskedjor,
där

av inventarier
samtliga avtal träffas

inom en snäv tidsram och anskaffningspriset
på
ökar högst avsevärt från ett led till ett annat. Transaktionerna
kan förekomma
inom ett antal företag med intressegemenskap.
Se

objektet
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s. 62 och bilaga 7.
En internationell
leasingmarknad,

RSV

s.k. cross border
leasing, har
där
minst
leasing,
finns i ett
parterna
av
en av
och vedertagen form
annat land än de övriga, är i dag en betydelsefull
för
finansiering
över
Många
gränserna.
gånger
av investering
förefaller
emellertid
konstruktion
leasingavtalens
i väsentlig grad ha

utvecklats.

Denna

styrts
av
utformning

form

möjligheten

fördelar.
Avtalens
att uppnå skattemässiga
då olikheter
i ländernas lagstiftning,
t.ex. genom

utnyttjar

avskrivning
att möjliggöra
samma objekt
dip, triple dip osv. se avsnitt 6.7.

i flera länder,

s.k. double

En stor andel av de finansiella
innehåller
leasingavtalen
bestämmelbestämmelser
restvärdegarantier,
leasetagaren
att
ser om
om
ensam
eller tillsammans
med leasegivaren skall ha förmånen av den positiva
skillnaden

mellan

beräknade

objektets

restvärdet,

marknadsvärde

bestämmelser

leasetagaren

visst

periodens

I vissa

fall

till

övervägande

innebörd

köp,

att till
slut osv.

helt

eller

men parterna tycks normalt
hyra. Det förefaller
rimligt

som
avtalen

styrts

att avtal

12.2.3

av att parterna
som är att jämställa

Behov

Det får allmänt
olika

angivet

allt

vid avtalstidens

om rätt
pris förvärva

leder

eller

objektet

avtalsvillkoren

slut och det

skyldighet
vid

för

leasing-

till

att avtalens
del är att jämställa
med ett
utgå från att avtalen skall beskattas

att anta att denna utveckling
av
uppfattar det som en skattemässig fördel
med köp beskattas som hyra.

åtgärder

av

sett betraktas

finansieringsmöjligheter

kan erbjuda
som positivt att marknaden
för att tillgodose
behov av inventarier
och alternativa
ñnansieringsformer
som

m.m. De avtalskonstruktioner
utvecklas bör emellertid
inte som enda eller huvudsakliga
syfte ha att
Som framgått
undgå skatt eller att skaffa skattekrediter
jfr direktiven.
kan finansiell
leasing
vissa skattefördelar.
typiskt
sett innebära
Renodlat
kommit,

skattemässiga
särskilt

inför

etableringar
skattereformen

har föreav leasingverksamhet
vid investorleasing
och även vid

De flesta beslut
annan leasing genom kommanditbolagsetableringar.
i ett enskilt företag styrs alltid till viss del av vilka skattemässiga
följder de kan få. Att företag söker minimera
sina kostnader och att
villkoren

i leasingavtalen

bör det självfallet
Det kan enligt

otillbörligt
regler

situation
anpassas till parternas ekonomiska
inte resas några invändningar
mot.
min mening inte hävdas att olika regler på omrâdet

utnyttjas.

är det så att t.ex. gällande avskrivningsoch ett formellt
synsätt vid den skattemässiga
mellan köp och hyra, utnyttjas
i så hög grad som

för inventarier,

gränsdragningen

Snarare
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Jag har därför

möjligt.

kan

avseenden
skattefördelar

valt att belysa främst de åtgärder som i dessa
Jag vill också framhålla
att oavsett om
finansiell
uppnås genom
leasing eller ej, bör

övervägas.
kan

osäkerhet
ses mot bakgrund
av den relativa
om
avgränsningen mellan köp och
som råder, främst beträffande
hyra men också frågan om ett leveranskrav
gäller som förutsättning
inventarier,
för förvärvarens
vilket
rätt till värdeminskningsavdrag

övervägandena
rättsläget

har avgörande

betydelse vid slb, se särskilt

avsnitten

6.2 och 6.5.

Ett

oklarheter
borde vara positivt
för såväl
av eventuella
marknadsaktörema.
skattemyndigheterna
som
har gjort en
I detta sammanhang kan nämnas att Industriförbundet

undanröjande

till

framställning

Industriförbundet

leasing.
till

behandlingen
om den skattemässiga
av
föreslår viss lagstiftning
beträffande
rätten

regeringen

på inventarier,

värdeminskningsavdrag
en kodiñering

innebär

är framför

ställningen
svenska

av gällande

vilken

praxis.

förbundet

enligt

till

Bakgrunden

fram-

allt förekomsten

skattemyndigheter

enligt

leasing och att
av internationell
förbundets
uppfattning
genom sina

skapar stor osäkerhet, till
förslaget
är att det slås fast att
av
inte
har
betydelse
äganderätt
skattemässig
än civilrättslig
annan
äganderätt. Hänsyn har då tagits till att vissa leasingavtal kan innehålla
och då skall
sådana villkor
att de i själva verket utgör köpeavtal,
i pågående skatteärenden

ställningstaganden

förfång

Innebörden

för företagen.

inte uthyraren,

hyrestagaren,

göra avdrag för värdeminskning.

Enligt

den som förvärvar
förslaget
genom ett
en anläggningstillgång
ha rätt till värdeminskningsavdrag
omsättningsköp
även om det rör sig
av
om sale and lease back. Det bör då påpekas att en koditiering
något avgörande
praxis är det här inte fråga om, eftersom
av
skall

med

Regeringsrätten
Regeringen

sikte

har lämnat

på

slb

av

framställningen

inventarier
utan

föreligger.

inte

åtgärd regeringsbeslut

1993-11-18.

12.2.4

Avgränsning
mellan

Avgränsningen

är finansiell

civilrättsligt

eller

gäller

köp och hyra av inventarier

köp och hyra har behandlats

där framgår

vanlig

mellan

leasing inte definierat

skatterättsligt.

Avtalsformen

i avsnitt

eller

6.2.

Som

reglerat

behandlas

vare sig
i regel som

hyra av lös sak, trots att stora delar av de regler som normalt
för hyra avtalas bort vid finansiell
leasing.

Den som skattemässigt betraktas som ägare till inventarier
anses ha
på dessa. Vid bedömning av frågan om
rätt till värdeminskningsavdrag
överföring
av äganderätten läggs en bedömning
av det civilrättsliga
förhållandet
formella

till

grund

äganderätten

även för den skattemässiga
behöver

emellertid

bedömningen.

inte nödvändigtvis

Den

innebära
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och beskattning

risker och förmåner
att de ekonomiska
som vanligen är knutna till
ligger hos den formelle
ägaren. Mot bakgrund
ägandet av inventarier
min uppfattning
finns
det
enligt
syfte
värdeminskningsavdragens
av
synsätt på frågan om vem
goda skäl att i stället anlägga ett ekonomiskt
till
värdeminskningsavdrag
på
bör
åtnjuta
rätt
avtalsparterna
som
av
avskrivning
inventarier.
är av gynnande
Reglerna om räkenskapsenlig
och

karaktär

innebär
motiverat.

ekonomiskt

dvs. att
till överavskrivning,
möjlighet
medges med mer än vad som är företagsfinns
det
finansiell
leasing
vid
Särskilt

bl.a.

för värdeminskning

avdrag

om sådan ägarrisk som bör utgöra
ligger hos den formelle ägaren.

att analysera
värdeminskningsavdrag

anledning

för

grund

drag för finansiell leasing är att leasetagaren står
Leaseoch ansvarar för objektet och står för dess kostnader.
också
den
finansiell
leasing
vid
tagaren är enligt standardavtalen
som
insolvens. Leasingavtalet
är ouppsägbart,
står risken för leverantörens
Några utmärkande

risken

betalningsskyldighet

leasetagarens

varför

strikt

är

och

i

princip

Grundläggande
av objektet.
av
element är också att leasetagaren alltid är eller kan göras skyldig att
för
till leasegivaren
betala ett belopp
som ger denne ersättning
och
andra kostnader
anskaffningsutgiften
samt för räntekostnader,
det

oberoende

nyttjandet

faktiska

mellan leasingperioden
Om en överensstämmelse
detta i
tillgodoses
ekonomiska
livslängd
föreligger

vinst.

inte

ha ett

objektet

överensstämmelse

sådan

Om

leasingavgifterna.

restvärde

obetydligt

inte

och objektets

regel
föreligger

genom
kan
slut.

avtalsperiodens

vid

garanterar även då att leasegivaren på ett eller annat sätt
Detta kan ske genom t.ex. restvärdegarantier,
får full ersättning.
Utmärkande
för avtalsformen
säljoption eller förlängningsskyldighet.
med objektet.
aldrig tar direkt befattning
är också att leasegivaren

Leasetagaren

Finansiell

leasing

kreditgivning.
sakligen
Mot

är således till

sin funktion

äganderätt

Finansiärens

närmast

till

objektet

att utgöra säkerhet för fordringarna
kan det med
den angivna bakgrunden

på leasetagaren.

till

och

inte

leasegivaren,

tagaren,
avdrag på leasingobjektet.

borde

ha rätt

att jämföra med
syftar huvud-

fog
till

hävdas att leasevärdeminsknings-

beroende

som använder och är
och som står risken för

objektets

del är situationen

stort
miskt

Det är leasetagaren

av objektet i sin näringsverksamhet
värdenedgång
m.m. För leasetagarens
densamma som om han själv köpt objektet.
resultat

det är vanligt

Ett snarlikt

i

ekono-

uppnås och ofta även samma faktiska resultat, eftersom
leasetagaren vid avtalsperiodens
att objektet tillfaller

på leasingavtalet.
risk är begränsad till kreditrisken
säkerhet
med
objektet
är dock att
kreditgivning
mot
som
till
vad
i
till
objektet,
äganderätt
leasegivarens
motsats
som gäller för
en panthavare, leder till att det som utgångspunkt är leasegivaren som

slut. Leasegivarens
Skillnaden
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sig eventuell

lägre beräknat

skillnad

mellan

marknadsvärdet

och ett

restvärde.

företag

Framväxten

leasing måste dock beaktas. För många
av finansiell
kan finansiell
leasing medföra fördelar framför annan finans-

iering.

Finarisieringsformen

erhålls

i princip

bedöms som flexibel.
Full finansiering
varför
insatskapital
rörelsekapitalet
utan krav
Normalt krävs ingen säkerhet utöver det leasade objektet

lämnas orört.
och företagets

kreditmöjligheter

den finansiella

leasingens

försämras

grundläggande

läggs till grund för beskattningen
i stora delar skattemässigt
fall få ändrad karaktär.

Utredningen
ekonomiska

saknar

lämpligheten

Jag kan därför

synsätt.

detta från
för

strikt

bl.a.

underlag,

genomgående

övergång

inte förorda

från

samhälls-

för ett ställningstagande

synpunkter,

skattemässiga

närvarande

reella innebörd

Om

detta leda till att avtalsforinen
underkännas
som hyra, eller i vart

tillräckligt

av en generell

inte närrmvärt.

skulle

skulle

och rättspolitiska

därför

till

ett renodlat

sådana generella

synpunkter

regler,

är rimligt.

till

ekonomiskt
även om
kan

Inte heller

bedömas

om en sådan övergång borde genomföras
eller genom en koppling till en eventuell
Skatteregler
genom
redovisningsmässig
klassificering
av finansiella leasingavtal. Ett sådant
särskilda

skulle

ställningstagande
mellan

uppdrag
inom

föregripa

och beskattning

redovisning

niitténs

pågår

också

och det arbete

Redovisningsrådet

som

den

av sambandet
i Redovisningskom-

analys

ingår

med redovisning

se

4.

bilaga

köp och hyra bör därför,

av leasingavtal
som
Den civilrättsliga

avgränsningen

mellan

och hyra

rimlig beskattning
att
en enligt min uppfattning
beaktar
den ekonomiska
skattemässiga
bedömningen

som hittills,

ligga till
grund även för den skattemässiga avgränsningen.
Även om den civilrättsliga
också fortsättningsvis
gränsdragningen
bör ligga till grund för den skattemässiga avgränsningen
mellan köp
förutsätter

man vid den
innebörden
av avtalen. Denna kan nämligen
den formella
bedömningen
Ett
av avtalen.
därför

anläggas

i så måtto

att beträffande

i hög grad avvika
ekonomiskt

synsätt

från
bör

hyresavtal

som företer så
starka köp- och krediträttsliga
får samma
inslag, att de i realiteten
effekt som köp också skattemässigt skall behandlas enligt denna effekt.
Den civilrättsliga

beskattningen,
formelle
Därmed
bortses

det

bör således

är uppenbart

inte läggas till

att någon

grund

för

än den

om
annan part
är den som innehar den ekonomiska
äganderätten.
inte sagt att det vid den civilrättsliga
helt
gränsdragningen
ägaren

från de ekonomiska

Internationellt
vis behandlades

många

äganderätten

länder

realitetema.

sett visar utvecklingen att finansiell leasing inledningssom hyra i de flesta länder. Efter hand har dock i
ett ekonomiskt

synsätt

lett

till

ändrade

Skatteregler,

och beskattning
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har då i hög grad
m.m. och rätten till värdeminskningsavdrag
tillagts leasetagaren, inte leasegivaren. Trots denna ändrade skattebeinte ha hämmats
leasingens utveckling
handling synes den finansiella

praxis

border

vid en cross
som var representerade
1990 hade bl.a. Tyskland,
i Stockholm
Österrike och Norge, på ett eller
Nederländerna,

de länder

länder.

Av

leasing

konferens

i dessa

Belgien,
synsätt till grund för beskattlagt ett sådant ekonomiskt
of cross border leasing s. 23
Taxation
ningen. Se dokumentation
och s. 30 f.
reglerna i Tyskland har lämnats
En beskrivning
av de skatterättsliga
Luxemburg,

sätt,

annat

föreskrifter

De detaljerade

i avsnitt

8.3.1.

följande.

Vid fullamorteringsavtal

betraktas

innebär

som utfärdats
leasegivaren

bl.a.

skattemässigt

avtalsperioden motsvarar minst 40 och
som ägare om den ursprungliga
livslängd. Innehåller avtalet köphögst 90 % av objektets ekonomiska
därtill inte understiga
får optionsvederlaget
eller förlängningsoption,
vid tiden för
det skattemässiga restvärdet eller ett lägre marknadsvärde
utövande.

optionens
och

efter

Om objektet

sätt endast

meningsfullt

speciellt

avtalsperioden

ursprungliga

den

ekonomiskt

anpassats

kan

för leasetagaren

på ett
leasetagaren

användas

hos denne,

skall

längd och
betraktas som ägare oavsett avtalsperiodens
för minst
löper
delamorteringsavtal,
Vid
optioner.
förekomst
som
av
betraktas
ekonomiska
livslängd,
40 och högst 90 % av objektets
leasetagaren skattemässigt som ägare bl.a. om objektet skall säljas vid
dvs.
avtalsperiodens slut och leasetagaren därvid svarar för underskott,
skattemässigt

skillnaden

mellan

75 % av överskottet.
I Norge är den formella
som
avtalet

och erhåller

mer än

utgångspunkten
att leasegivaren betraktas
och att leasingunder avtalsperioden

leasingobjektet

till

ägare

och restskuld,

försäljningsintäkt

som hyra. I det enskilda fallet kan dock
innebörden
den
reella
leasetagaren på grund av
av avtalet skattemässigt
betraktas som ägare, och avtalet beskattas då som ett avbetalningsköp.
Vid
är

följaktligen

den konkreta
att

anse

skyldigheter
restvärde

övrigt.

vid

Som

ägare till

ägare

utgången

av vem av parterna som skattemässigt
rättigheter,
vikt vid bl.a. parternas
till objektets
enligt avtalet i förhållande

läggs

som
och risktagande

i
och till avtalets innehåll
av avtalsperioden
den
beträffande
anvisningar
har utfärdat

av leasing
på när leasetagaren

behandlingen

exempel

Lignings

under

avtalsperioden

blir

avtalet

ägare till

leasetagaren

enligt

har rätt och skyldighet

1993, s. 445
är att anse som
anges följande.
-

ABC

skattemässigt

leasingobjektet

leasetagaren
utgång.
-

bedömningen

Skattedirektoratet

skattemässiga
fi.

beskattas

objektet

vid avtalsperiodens

att köpa objektet

till ett visst pris

473

474

och beskattning

Redovisning

SOU 1994:120

efter viss tid.

leasetagaren har rätt, men inte skyldighet,
att köpa objektet till ett
visst pris som är så fördelaktigt
sannolikt
att det är övervägande
"altoverveiende
sannsynlig"
objektet vid
övertar
att leasetagaren
slut.

avtalsperiodens

har rätt att förlänga avtalet mot en leasingavgift
leasetagaren
som
reducerats
så mycket att den ligger betydligt
under marknadshyran.
Reduceras avgiften till ett belopp som årligen motsvarar
mindre än
1/12 av tidigare årsavgift
anses som ägare.

är reduktionen

har ett obetydligt

objektet
utgång.

eller

så stor att leasetagaren

inget restvärde

leasetagaren skall täcka förlust eller uppbära
utgång.
objektet vid avtalsperiodens

måste

vid avtalsperiodens

vinst

vid försäljning

av

i leasetagaren
tillhöriga
tillgångar
på ett
objektet har införlivats
sådant sätt att det inte är fysiskt och/eller
ekonomiskt
försvarligt
att
separera objektet igen.
En

avgränsning

skattemässig
komma

mening
reglering
relativt

till

som i Tyskland
enkla att tillämpa.

inte

faller

under

som
skattemässiga

mellan
i lag.

uttryck

köp

och hyra

Fördelarna

är att bestämmelserna
Å andra sidan bedöms

någon

grundprinciper

bör

enligt

min

med

en så detaljerad
och
är förutsebara

även de leasingavtal

föreskrifterna
efter de
av de särskilda
Bundesfinanzhof
1970.
fastslog
som

då mera allmänt hur förmåner
och risker fördelats
mellan parterna i det enskilda fallet. Utgångspunkten
är att leasetagabedöms
han
både
står risken för
skattemässigt
ägare
som
om
ren

Avgörande

värdenedgång
Nackdelarna

blir

och har förmånen
med

detaljerade

jfr
av värdeuppgång
regler
är att angivna

avsnitt

8.3.1.

exempel

kan

De avtal som över tiden utvecklas,
och
som uttömmande.
innebörd
kan vara att helt jämställa
med i
som till sin ekonomiska
föreskrifterna
En
angivna exempel, kan då falla utanför regleringen.

betraktas

innebörd
regel som mer allmänt ger uttryck för den ekonomiska
av
avtalen som skattemässigt
bör beaktas kan fyllas ut med praxis och

hänsyn

fördelats mellan parterna
kan tas till hur risker och förmåner
fallet. Detta alternativ
är enligt min mening att föredra,

i det enskilda

räckvidd.
Jag ger i det följande
att regeln ges begränsad
exempel på innebörd och utformning
av en sådan regel.
beNär ett ekonomiskt
synsätt beaktas vid den skattemässiga
förutsatt

dömningen

bör

de hyresavtal

som

innehåller

villkor

som,

sett vid

inte kvarstår

ägarintresse

ekonomiskt

verkligt,

ägarintresse

av om marknadsvärdet
det beräknade restvärdet

intresse

överstiger

hyrestagaren

är ägaren
och

värdenedgång

marknadsvärde

och

risk
och står endast en obetydlig
Det är då uppenbart
att
eftersom
all
risk
betydande
sett,

ekonomiskt
all

betydande

beräknat

förmån

restvärde

har

av skillnaden
överförts
till

mellan
denne.

så att uthyrarens formella äganderätt
ekonomiskt
sett, att den inte bör läggas till grund för
och
Vid bedömningen
av fördelningen
av förmåner

kan också uttryckas

Förhållandet
är så uttunnad

beskattningen.
mellan

periodens

om han har ett endast obetydligt
utgång
objektet vid avtalsperiodens

objektet.

värdenedgång

ytterligare

risker

intresse av värdet på
att uthyrarens
utgång är så obetydligt
att något verkligt
beskattas som köp. Uthyraren har inte något

vid avtalsperiodens

objektet

för

leder till

ingång,

avtalsperiodens

för

och beskattning
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sådana omständigheter
som hyresoch
förlängningsrätt
säljoptioner,
köpav
att förlänga och objektets beräknade värde tillmätas

parterna

längd,

resp. skyldighet
särskild vikt.

måste

förekomst

kan tas in i en ny punkt 14 a av
av angiven innebörd
till 23 § KL. Den kan förslagsvis
att
ges det innehållet
i punkterna
13 och 14 får göras även
enligt bestämmelserna

En regel

anvisningarna
avdrag

av annan än den skattskyldige. Avdrag medges dock inte om hyresavtalet innehåller villkor
ingång, medför
vid avtalsperiodens
att
som, vid en bedömning

om

och andra

maskiner

inventarier

nyttjas

värde vid avtalsperiodens utgång
av inventariernas
återlänmas vid
för
är obetydligt eller att sannolikheten
att inventarierna
I dessa fall tillkommer
rätten till
utgång år obetydlig.
avtalsperiodens

uthyrarens

avdrag

intresse

hyrestagaren.

på sådana avtal som utan tvekan faller in under regeln ges
utgöra köp, jfr
I vissa fall torde avtalen även civilrättsligt
4.2, och i andra borde avtalen redan i dag, vid en från

Exempel
nedan.
avsnitt

obligationsrätten
beskattas

som köp.

a Enligt

villkoren

automatiskt

självständig

skattemässig

i hyresavtalet

på hyrestagaren

övergår

genomsyn

äganderätten

vid avtalsperiodens

slut,

av

avtalen,

till

objektet

eller

vid en viss tidpunkt
har hyrestagaren
b enligt avtalsvillkoren
lösa
objektet.
och
både
skyldighet
rätt
att
ett visst pris

och till

rätt att lösa
b bör framhållas
att med hyrestagarens
att
även en rätt att anvisa annan att lösa och med skyldighet
hela
hela
eller
lösenbeloppet,
nästan
lösa avses även att han garanterar
även om inte han eller någon annan löser objektet till detta värde. Om
återlänmande
vid ett eventuellt
hyrestagaren
av objektet dessutom

Beträffande

jämställs
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betala

till uthyraren,
att den nästan
en så hög straffavgift
det
ekonomiskt
lösenbeloppet är
motsvarar
sett uppenbart att han löser
underförstått
objektet. Även avtal där det av omständigheterna
framgår
har sådan rätt och/eller

att hyrestagaren

b bör givetvis

bedömas

c Den ursprungliga
eller

obetydligt

som avses i

a och

till
är av sådan längd i förhållande
kan
ha
endast
objektet
väntas
att
ett
kvarstående
värde vid avtalsperiodens
utgång,

hyresperioden

ekonomiska

objektets

skyldighet

som köp.

livslängd

inget

eller

d hyrestagaren

är

skyldig

återstående

ekonomiska

obetydligt

eller

utgång,

för objektets
hyresavtalet
att förlänga
livslängd och objektet kan väntas ha ett endast
kvarstående
värde vid förlängningsperiodens

inget

eller
har

e hyrestagaren

rätt

förlänga

att

hyresavtalet

för

objektets

återstående ekonomiska
livslängd utan ytterligare
vederlag eller mot
och objektet kan väntas ha ett endast
tilläggsvederlag
ett obetydligt
eller inget kvarstående
värde vid förlängningsperiodens
obetydligt

utgång.
Vid

vederlag
e bör förlängningshyran
anses utgå med ett obetydligt
för
den
vid
under
markförlängningen
tidpunkten
ligger
betydligt
om
nadsmässig hyra för objektet.
Nästa

innebär

grupp avtal tar sikte på dels förekomst
av optioner
för hyrestagaren
rätt eller skyldighet
att lösa objektet,

som
dels

avtalsbestärnrnelser

om fördelning
av skillnad mellan marknadsvärde
restvärde,
och vars tillämpning
leder till att ekonomiskt
till hyrestagaren.
sett all betydande risk och förmån har överförts
under hyresperioden
eller vid dess utgång har rätt
Om hyrestagaren
och beräknat

att lösa objektet bör detta inte i sig medföra att avtalet skall beskattas
avstår uthyraren typiskt sett från förmånen
som köp. Vid köpoptioner
ett marknadsvärde
av att realisera
som kan vara högre än beräknat
restvärde.
Endast de avtal bör beskattas som köp, där köpoptionen
utformats

så att uthyraren

ytterligare

värdenedgång.

dessutom

står endast en obetydlig
risk för
medför
inte
heller
i sig
säljoption
en
överförs
som köp. Genom en säljoption

Enbart

att hyresavtalet skall beskattas
risken för värdenedgång på hyrestagaren,

endast om uthyraren
att lösa objektet
utformats
så, att uthyraren
säljoptionen

obetydligt
beräknade

intresse
värdet,

om fördelning

av ett
bör avtalet

av eventuellt

eventuellt
beskattas
överskott

är skyldig
men hyrestagaren
så påfordrar.
Endast
om

högre

dessutom

har

marknadsvärde

ett

endast
än det

som köp. Om parterna avtalat
eller underskott
vid försäljning

Redovisning

SOU 1994:120

och beskattning

utgång bör avtalet beskattas
av objektet vid avtalsperiodens
för
del av underskottet
betydande
hyrestagaren
svarar
om
del
överskottet.
förmånen
av
av betydande
avtal beskattas

Följande

då som köp;

periodens

utgång

eller
rätt att under hyresperioden
lösa objektet utan ytterligare
vederlag

periodens

början,

eller

har

i hyrestagaren

som köp
och har

vid

avtals-

eller

till ett
till beräknat värde vid
pris som kan förväntas bli så lågt i förhållande
för att
då rätten tidigast kan utövas, att sannolikheten
den tidpunkt
framstår
redan vid avtalsobjektet skall återlämnas
som obetydlig

är skyldig att vid viss tidpunkt lösa objektet till ett pris
till beräknat värde vid den
bli så högt i förhållande
kan
förväntas
som
för
kan
då
tidigast
utövas, att sannolikheten
uthyrarens rätt
tidpunkt

g hyrestagaren

början,

mellan

avtalsperiodens

inventariet

understiger

redan

vid

utgång.

I Industriförbundets

förslag
eller

hyresperioden,

som obetydlig

eller

del av
av betydande
svarar för och har förmånen
objektet vid
beräknat värde och försäljningsvärde

h hyrestagaren
skillnaden

sin rätt framstår

inte utnyttjar

att uthyraren

avtalsperiodens

då

skall ett avtal där
hyresperioden
löper

under

"hyrestagaren

ut, äger förvärva
i sådan utsträckning

ett pris som vid avtalets ingående
beräknade
värde vid utköpstidpunkten,
inventariets

för

att
bedömas
som köp. Detta förslag
som försumbart"
i sak med alternativ
f ovan. Det är då viktigt att
överensstämmer
blir exakt
ekonomiska
resultatet
det
framhålla
att
av detta alternativ
köpoption
nämnda
alternativ.
Om
detsamma även vid övriga ovan
en

priset

framstår

ett mycket lågt värde bör bedömas som köp, finns det således
innebörden
ingen anledning att med beaktande av den ekonomiska
av
avtalen bedöma övriga angivna exempel som något annat än köp.

till

i Sannolikheten
utgång

framstår

för ett återlänmande
av objektet vid avtalsperiodens
dess
till objektets karaktär,
med
hänsyn
obetydlig
som

med annan hyrestagaren tillhörig egendom eller kostnaderna
till objektets värde vid avtalsperiodens
i förhållande
för återlämnandet

förenande

utgång.
Det sista exemplet,

knyter
RÅ
praxis
kodiñering
av
en
jfr avsnitt 6.2.1 och 6.2.2.
innebörd

har föreslagits

an till objektet som sådant och innebär
1987 ref. 166, täckdikningsanläggning,

regel av i allt
Industriförbundet.
även av
En

väsenligt

samma
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är att betrakta som ägare till invenDetta
att beskattas som ett avbetalningsköp.
innebär
bl.a.
köpeskillingen
hyrorna
utgörs
att
av summan
av
nuvärdet,
med avdrag för den del av hyran som utgör ränta och med
När hyrestagaren

tarierna

kommer

skattemässigt

avtalet

för eventuellt

tillägg

restvärde.

kostnadsföra

Hyrestagaren/köparen

den del av hyran
minskningsavdrag.
Resterande

som utgör köpeskilling
del av hyran behandlas

utestående

löpande

köpeskilling.

i sin helhet

utgör

Den nuvarande

Den

skattepliktig
kopplingen

intäkt
mellan

intäkten,

får som ägare
genom värde-

som ränta på
räntedelen
i hyran,

för uthyraren/säljaren.
skatterätten

och den bokförings-

anser jag inte i sig utgöra hinder för att införa
Som tidigare framgått pågår
en skatteregel av ovan angiven innebörd.
emellertid
arbete på skilda håll med redovisningsfrågor
och sambandet

mässiga

mellan

redovisningen

skatt och redovisning.

Det är möjligen

görs när detta arbete

bedömning

ett vidare perspektiv
renodlat ekonomiskt

l2.2.5

prövas
synsätt

är avslutat.

att föredra att en samlad
Då kan och bör också i

frågan om en generell
vid beskattningen.

övergång

till

ett

Avskrivning
för

värdeminskning
enligt
reglerna
om räkenskapsenlig
innebär
till överavskrivning.
möjlighet
av inventarier
Vidare saknar det betydelse när under beskattningsåret
inventarierna
Även för de inventarier
anskaffats.
anskaffats
under
slutet av
som
får maximal
med 30 % ske, eftersom
beskattningsåret
avskrivning
Avdrag

avskrivning

avskrivningen
av ändrade
delarna vid

görs kollektivt

avskrivningsregler,
finansiell

leasing,

för hela inventariebeståndet.
särskilt

för

har påpekats

Ett behov

skatteföratt begränsa
i olika sammanhang
se

RSV

SN 1986, s. 74 f..
Klagsmark,
t.ex.
s. 93 och Tyllström,
Tänkbara förändringar
har angetts vara bl.a. att i uthyrningsfallen
sätta
så att dessa kom att stå i ett visst fören gräns för avskrivningar
hållande till den uppburna ersättningen
eller att avskrivningarna
borde
reduceras

om objektet inte innehafts under hela räkenskapsåret.
Frågan togs upp i samband med skattereformen.
I förarbetena
SOU 1989:34 s. 233
och prop. 1989/902110
s. 537 f. anfördes
skäl talade för att behålla gällande avskrivningsregler
övervägande
inventarier.
den

Skälen

faktiska

se
att
för

härför

var bl.a. att en förändring
som innebär att
innehavstiden
beaktas skapar problem
eftersom
den

en proportionering
av utgiften för varje enskild anskaffning.
skulle vara att presumera att anskaffningarna
Ett annat alternativ
är
skulle motivera
jämnt fördelade
över året. En sådan presumtion
en
förutsätter

generell
skulle

av avdraget under
innebära
krav
på en

halvering
dock

det första

innehavsåret.

särredovisning

för

Detta

förstaårs-
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inventarier.
ekonomiskt

också

skulle

Det

avskrivningarna

tillåtna

motiverat.

och beskattning

kunna

medföra
att de skattemässigt
kom att understiga vad som är
Skäl av ekonomisk art, som att värdenedgången
ha ökat bl.a. mot bakgrund
av en accelererad
för inventarier

tycks
av inventarier
anfördes
teknisk utveckling,

också mot en förändring
av reglerna.
fråga är om ägarens rätt till värde-

principiell

En grundläggande,

eller rätten att kvitta underskott
i leasingverksamhet
i annan verksamhet bör vara obegränsad. Begränsningar
mot överskott
i vissa länder vid investorleasing.
Särskilt sådan
härvidlag förekommer

minskningsavdrag

där investorn

investorleasing

aktiv

deltar

som passiv part och förmedlaren
vore i och för sig förtjänt
av en
Bahr och Thorell,
SN 1993 s. 303 ff.

mellanhand

agerar
som
diskussion,
jfr

t.ex. von
nyligen analyserats och
en ändring av avskrivningsreglena
bedömts samt nya regler om viss begränsning av kommanditdelägares
i bolaget gäller fr.o.m.
1995 års taxering,
för underskott
avdragsrätt
Eftersom

finner

emellertid

jag

bör

Däremot

inte

tidpunkten

avskrivning,

rätt

skäl
för

att förorda
inträdandet

generellt

kan

ett förnyat

övervägande.

av förvärvarens
sägas vara av

gynnande

till

leverans-

rätt

till

som
en
för skattemynvara lätt att fastställa, tillämpa och kontrollera
där
förvärvarens
rätt
dighetema samt förutsebar för parterna. En regel
inventarier
uttryckligen
knyts till leveransen bör
till avskrivning
karaktär,

därför

enligt

min

mening

begreppet

nedan.

12.2.6

Leveranskrav

övervägas.

Jag återkommer

betraktas som ägare
om det utöver att köparen skattemässigt
leverans för rätt till värdeinventarierna
även ställs ett krav
leveranskrav,
har
och
innebörden
minskningsavdrag,
av detta

Frågan

till

i avsnitt 6.5.1. Sammanfattningsvis
framgår att frågan är
i endast ett fall RÅ
att den prövats av Regeringsrätten
finns två olika utgångspunkter
1978 Aa 149 och att det i doktrinen
bestämmelsen
värdeminskningsavdrag.
för tolkningen
om
av

behandlats

oreglerad,

Vanligen

för inventarier
är
att leveranskravet
som enligt praxis gällt vid lagernedinnebär då att köparen är berättigad till
förutsatt
att det fimrs ett obligations-

hävdas inom doktrinen

identiskt

med det leveranskrav

skrivning.

Leveransbegreppet
pâ inventarierna

avskrivning

anspråk på tillgångarna
samt att de omhändertagits
av
eller att de av
av tredje man för köparens räkning
avlämsäljaren avlämnats för transport till köparen. Det köprättsliga
leveransklausuler
eller
då
inte,
vilket
innebär
nandebegreppet
att
avses
kan
Vidare
saknar självständig
betydelse.
besittning
av dokument
rättsligt

giltigt

köparen

eller
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skall anses
parternas eventuella överenskommelse
om att inventarierna
avlämnade redan genom avtalet lämnas utan avseende. Köparens skydd
mot säljarens borgenärer utgör varken en nödvändig eller en tillräcklig
för köparens
förutsättning
värdeminskningsavdrag.
Om
rätt till
inventarierna

redan

En

gäller

vid

avtalet

denuntiation

rådighetsavskärande

finns

hos tredje man bör dock en
kunna ersätta den fysiska leveransen.

har framförts
särskilt
såvitt
annan uppfattning
av Nordquist,
sale and lease back av lös egendom se Nordquist,
s. 337.

Enligt

Nordquists

uppfattning

lagernedskrivning.
avdrag,

något

oaktat

Äganderättsövergången
Eftersom

köpeavtalen

inventarierna

är leveranskravet

inte detsamma som vid
anses ha rätt till värdeminskningsavlänmande
inte finns.
av fysiskt

Förvärvaren
moment
mellan

vid

levererats

parterna
slb är fullgjorda

till

blir

då

helt

avgörande.

parterna emellan utan att
talar även uttrycket
"ej

förvärvaren,

i bestämmelsen
om kontraktsavskrivning
till 24 § KL starkt för att ägande5 st. av anvisningarna
mellan parterna borde vara tillräcklig.
Vidare kan god
rättsövergången
vid slb inte uppfattas
redovisningssed
annat sätt än att transaktionen

fullgjorda

köpekontrakt"

punkten

i regel skall

bokföras

a.a. s. 340 f..
som en avyttring/försäljning
leveranskrav
kodifieras.
uttryckligen
Frågan om
att ett
inventarier
har inträtt blir då enkel att
rätt till avskrivning
och tillämpa,
bl.a. mot bakgrund av de avgöranden
i praxis

Jag förordar

köparens
fastställa

Mot en kodifiering
lagertillgångar.
som finns beträffande
av praxis
kan möjligen
tala den diskrepans som uppstår i förhållande
till vad
Enligt FAR:s rek. nr 3 och BFN U
som gäller redovisningsmässigt.
90: 13 skall avskrivningarna
kan tas i bruk.
påbörjas när inventarierna
till beställarens
Jfr dock RÅ 1978 Aa 149 där redan leveransen

fastighet

ansågs

avgörande

för

rätten

till

skattemässiga

värde-

oaktat den slutmontering
åtagit
som leverantören
och köparen således inte kunnat ta maskinen i
sig inte var fullgjord
bruk jfr även avsnitt 6.5.1.
Sambandet mellan skatt och redovisning
bör enligt min mening inte hindra att det uppställs särskilda skatterätts-

minskningsavdrag,

liga krav för avskrivning.

Avdrag

för värdeminskning

enligt

reglerna

innebär möjlighet
till
avskrivning
av inventarier
om räkenskapsenlig
karaktär
bör vara enkla att
överavskrivning.
Regler av gynnande
Inventarierna
bör därför ha lämnat
fastställa, tillämpa och kontrollera.

säljarens

omedelbarara

rådighet

och

direkt

eller

indirekt

omhän-

är i princip desamma som gällde för
av köparen. Argumenten
Även beträffande
den tidigare generella rätten till lagernedskrivning.

dertagits

mellan vad som anses vara god
kan en diskrepans
uppkomma
innebörden
och
den
skatterättsliga
redovisningssed
av lagerbegreppet.
mellan
32, gränsen
punkten
RR:s rekommendation
Enligt
nr

lager

kontrakt

och varulager,

har avtalad

fraktklausul

som regel avgörande
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för

betydelse

Vid

bedömningen.

den

och beskattning

bedömningen

skattemässiga

för godset självständig betydelse jfr
däremot leveransklausuler
RÅ
1987 ref. 45 och se även avsnitt 6.5.1.
bl.a.
kan komma till uttryck
Leveranskravet
genom ett nytt 2 st. till
kan
till
23
§
KL
anvisningarna
12
punkten
som förslagsvis
av
saknar

utformas

till

"Rätt

så att

avdrag

inträder

när

har

inventarierna

om avdrag avseende beställda men inte levererade
finns i punkt 2 femte stycket av
kontraktsavskrivning
innekodifierade
leveranskravet
sålunda
till
24
§."
Det
anvisningarna
på inventarierna
till avskrivning
bär alltså att köparen är berättigad

Regler

levererats.

inventarier

och att
förutsatt att han skattemässigt
anses som ägare till tillgångarna
räkning
för
köparens
tredje
eller
köparen
de omhändertagits
man
av
av
Om
till köparen.
för transport
avlämnats
eller att de av säljaren
redan vid avtalet finns hos tredje man, som t.ex. vid
inventarierna

fysisk

ersätta

den

leveransen.

Jag tar
att omfattas.
från
kravet
på
särskilt upp frågan om huruvida
ett undantag
leverans bör gälla vid dessa transaktioner.
kommer

skrivning

I denna
nedan

denuntiation

kan en rådighetsavskärande

investorleasing,

fysiska

Särskilt

12.2.7

Inledningsvis

om

även

slb-affärer

leveranskravet

vid

sale and lease

back

bör påpekas att de slb-avtal som här avses endast är de
och inte säkermening utgör ontsättningsköp
utredarens

som enligt
hetsköp se delbetänkandet

s. 326 och bilaga 1. Något
beträffande slb av inventarier
inom doktrinen
är inte sarnstänunig.
finns inte och uppfattningen
för rätt
generellt föreligger
hävdar dock att ett leveranskrav
Flertalet
och således även vid slb.
på inventarier,
till värdeminskningsavdrag

Följande

SOU

principiella

frågor

1991:81

rättsfall

inkomstskatterättsligt

avgörande

kan då diskuteras;

a Bör det vid slb, där leverans

till

köparen

Ett sådant krav
ett fysiskt leveranskrav
rätten går över till köparen.

inte är avsedd,

omöjliggör

uppställas

att avskrivnings-

inom doktrinen
anser,
som enstaka företrädare
ha som utgångspunkt att
och som även föreslås av Industriförbundet,
vid slb inträder i och med
förvärvarens
rätt till värdeminskningsavdrag

b Bör man i stället,

att villkoren

emellan

inventarierna

köparens

har fullgj orts

Vid slb är köpekontraktet

full-

levereras till förvärvaren.
utan att inventarierna
skulle
avtalet
avlärrmade
redan
genom
anses
således inträda redan vid denna tidpunkt.
rätt till avskrivning

gjort parterna
Om

i köpeavtalet
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c Om b inte bedöms

bör det diskuteras
som ett lämpligt alternativ
sådan
slb
från
betydelse
ñnansieringssynpunkt
är
att man av
om
av
denna anledning bör knyta avskrivningsrätten
till något annat moment,
sakrättsliga verkningar
enligt
t.ex. överlåtelsens
genom registrerering

lösöresköpslagen.
De argument
som talar för a är att värdeminskningsavdrag
endast för inventarier
säljarens omedelbara
som lämnat
karaktär
möjligheten
Reglerna
är av gynnande
genom
och genom att avskrivningen
avskrivning
görs kollektivt

bör ges
rådighet.
till

över-

för

hela

inventariebeståendet,

under beskattningsoavsett anskaffningstidpunkt
året. De bör därför kunna kontrolleras.
Ett slopande av leveranskravet
kan föranleda
utnyttjande
ett otillbörligt
av avskrivningsreglerna.
Vidare
kan en slb-transaktion
sägas utgöra en ren finansiell
transaktion.

Säljaren
för

genomförs

redan

nyttjar
att erhålla

inventarierna

och

transaktionen

som
effekterna

kan

slopas, kan det ifrågasättas

om endast
grund för

kapital,

inventarierna

samtidigt

nyttjas

De redovisningsmässiga
är också
som tidigare.
med en sedvanlig
Såvitt
jämfört
belåning av inventarierna.
erfarit föreligger
emellertid
i dag knappast något behov av
utredaren
Även
föreñnansieringsformen.
om ett sådant ñnansieringsbehov
ligger, alternativt
att finansieringsformen
som sådan kan bli attraktiv

positiva

uttryckligen
om leveranskravet
formella
överförandet
den
av

bör

äganderätten

läggas till

till enbart en kreditrisk.
Rätten till avdrag skulle visserligen underlätta anskaffning
av kapital,
med värdeminskningsavdragens
syfte.
men knappast överensstämma

avdragsrätten.

Köparens

ägarrisk

är reducerad

som talar mot ett leveranskrav
anges som argument för b.
De argument som talar för b är följande.
De argument

är desamma

som nedan
får

Redovisningsmässigt

i regel ta upp inventarierna
i sin
som anläggningstillgångar
Vidare skulle, om leveranskravet
balansräkning.
slopades, samtliga
och oavsett
slb-transaktioner,
oavsett tillgångsslag,
om den lösa
fast
maskiner
monterade
eller
lösa saker,
egendomen utgjordes
av

köparen

lika. Slb av fast egendom resp. byggnad på annans mark
har accepterats i praxis RÅ 1989 ref. 62 I och II och indirekt
även
RÅ
1992 ref. 104.
Vid en slbslb av immateriella
rättigheter
transaktion
levereras till
är köpeavtalet fullgjort
utan att inventarierna
i ñnansieringsfortnens
konstruktion
och det ligger
köparen
att
behandlas

inte skall lämna säljarens/leasetagarens

inventarierna
leverans,
ventarierna,

övergå

till

utöver
skulle

köparens
medföra

rådighet.

obligationsrättsliga

att rätten

till

avskrivning

anspråk
aldrig

Ett krav

på

in-

skulle

köparen.

De argument

som talar mot b är följande.

Möjligen

kan alternativet

och beskattning
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att risken för objektets
genom avtalet och att en
också äger rum. Genom det finansiella
verkligen
sådan riskövergâng
till säljaren/
denna risk omedelbart
emellertid
återförs
leasingavtalet
också

godtas

om parterna
förstörelse
övergår

bedömningen

Vid

leasetagaren.

redan

avsnitt om avgränsningen
sagts att enbart det förhållandet
står risken, i olika avseenden,

i tidigare

har visserligen

köp och hyra

mellan

överenskommer

på förvärvaren

enligt avtalsvillkoren
att hyrestagaren
medföra
inte bör
att avtalet skattemässigt underkänns
denna grund
forrnelle
ägaren bör alltså inte enbart
äganderätten,

synpunkt

rimligt.

kvar

den

Vid

vore
min mening

övergått

aldrig

och då har risken

Den

även om detta från strikt skattemässig
Här finns
slb är läget något armorlunda.
skäl att bedöma transaktionen
som en helhet,

skattemässiga
det enligt

som hyra.
frånkännas

hos den ursprunglige

på köparen/leasegivaren.

ägaren,

som

också

Den ligger

är hyrestagare.

Vid

ägaren,
är frågan om den fonnelle
till
dem
sedan
hyrt
och
ut
man
Vid slb är
äganderätt.
sin formella

eller annan hyra,
inventarierna
av tredje

finansiell

leasing,

som köpt
bör frânkännas
hyrestagaren,
frågan om överförandet
av en formell

äganderätt från en säljare som
I en sådan
transaktion
bör erkännas.
i
hyrestagare
är
samma
fritt
skäl
ifrågasätta
starka
finns det
transaktion
att
genom
om parterna
avtal skall få avgöra när avskrivningsrätten,
som är av gynnande
bör övergå till köparen. En sådan reglering kan vara svår att
karaktär,
utnyttjande
och leda till ett otillbörligt
kontrollera
av reglerna.
också

att reglerna bör vara neutrala vid slb, och att en slbleverans bör kunna genomföras för samtliga
transaktion
utan krav
tillgångsslag
av reglerna för
synes inte vara bärande. Tillämpningen
försäljningar
vid sedvanliga
är inte
rätt till värdeminskningsavdrag

Argumentet

heller

den

principen

tillämpas

inte särskilda

För

neutral.

fastighet

att den till vilken

och

byggnad

egendomen

berättigad
föreligger,
träffats,
avtal om överlåtelse

förhållanden

med den dag bindande
avtalet

domen

enligt

6.5.1.

I praxis

på annans mark
överlåtits
anses, om
till avdrag från och

skall

tillträdas

först

har här inte uttryckligen

även om egense
en senare tidpunkt
hänvisats till överlåtelsens
vid

men det är värt att notera att köparens skydd
såväl för
inträder redan genom köpeavtalet,
mot säljarens borgenärer
immateriella
Också
för
mark.
fast egendom som byggnad
annans
torde det för köparens rätt till avdrag räcka att ett giltigt
rättigheter
Även här ger avtalet
skydd mot
köparen
har ingåtts.
köpeavtal

verkningar,

sakrättsliga

För lösöre såsom inventarier
jfr avsnitt 4.6.1.
gälla att om dessa redan vid avtalet befinner sig hos tredje
dvs. en underersättas med en denuntiation,
man, kan leveransen
rättelse till tredje man om överlåtelsen
som inte medger säljaren
fortsatt rådighet över inventarierna.

säljarens

borgenärer

torde vidare
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I de fall som angivits är fysisk leverans från säljaren till köparen inte
eller opraktisk med hänsyn till tillgångsslaget
eller förhållandet

möjlig

finns

att tillgången

hos tredje

fall torde dock det
man. I sistnämnda
avgörande momentet
vara att säljarens rådighet skall vara avskuren.
Detta fall är inte jämförbart
med en slb-transaktion
där leverans enligt
avtal aldrig

parternas

aldrig

är avsedd att äga rum och där säljarens

rådighet

är avskuren.

Det som talar för alternativ
c
begränsade till omsättningsöverlåtelser

giltig

rättsligt

är

följande.

Övervägandena är

där köparen har ett obligationsLeverans
på inventarierna.
är inte avsedd att

anspråk

äga rum och bör kunna ersättas med att parterna utåt tydligt manifesteNär inventarier
befinner sig hos tredje
rar att köpeavtalet är fullgjort.
torde leveransman och fysisk leverans till köparen inte är möjlig,
kravet kunna ersättas med ett rådighetsavskärande
moment, denuntiation. För övriga tillgångsslag,
immateriella
rättigheter,
fastighet
som
och byggnad
i regel tidpunkten
för
annans mark sammanfaller
rätt till

köparens
borgenärer
åberopats
greppet

och dennes sakrättsliga
skydd mot säljarens
under
b.
förhållande
Detta
har
i och för sig inte
ovan
kan
kan
skattemässigt,
men
vara av intresse för leveransbe-

avdrag

jfr

vid slb av inventarier.
Sakrättsligt
skydd kan uppnås genom
Om rätten till avdrag knyts till
enligt lösöresköpslagen.

registrering

sådan registrering

slag,

samtidigt

blir
som

det möjligt
det uppställs

slb för alla tillgångsatt genomföra
krav
på att transaktionen
ett
ges

publicitet.
Det som talar mot alternativ
eller
en nödvändig

varken

värdeminskningsavdrag
utredaren

vid

c är följande.
tillräcklig
vanliga

Sakrättsligt

förutsättning
förvärv

är bekant

leveranskravet

för

skydd utgör
rätten till

Såvitt
av inventarier.
från det skattemässiga

anses inte något undantag
föreligga
beträffande
skepp, trots de särskilda
regler
skydd som gäller om objektet utgörs av registrerat

om sakrättsligt
skepp eller skeppsbygge.

Har skeppet traderats

inte
men inskrivning
sjölagen föreligger inte separationsrätt,
och omvänt
har
sökts men skeppet inte traderats har köparen skydd mot
inskrivning
Jfr avsnitt 4.6.1 och även avsnitt 6.5.1 om 1945
säljarens borgenärer.
års förarbetsuttalanden
där frågan om märkt virke borde anses som
sökts enligt

levererad

I de fall ett sakrättsligt skydd kan
vara besvarades nekande.
ha skattemässig relevans avser det inventarier
som inte kan levereras
från säljaren eftersom
de vid avtalet befinner
sig hos tredje man.
Genom

att sakrättsskyddet

emellertid

i detta fall

förutsätter

denuntiation

inte har faktisk
att säljaren fortsättningsvis
inventarierna.
Detta är inte jämförbart

förfoga

över

leverans

aldrig

är avskuren.

uppnås

möjlighet
med

slb

att
där

är avsedd att äga rum och där säljarens rådighet aldrig
där ett krav
övriga tillgångsslag
fysisk leverans

Vid
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eller opraktiskt
inte är möjligt
att uppställa - fastighet,
har köparens
rättigheter
på annans mark och immateriella
saknättsliga skydd i rättspraxis inte åberopats som grund för avdrags-

från

säljaren

byggnad

medför

Vidare

rättetn.

inte det förhållandet

karaktär
att slb-transaktionens
som talar för att köparen
således.
kvarstår
värdeminskningsavdrag

har uppfyllts

moment
att ett sakrättsligt
ändras. De omständigheter

i tratnsaktionen

föreligger

mot

att

skattemässigt

godkänna

inte

bör

medges

De

tveksamheter

slb

är

rätt

till

som
knutna
till

inte

innehåll
utan
förmåner
och risker. Lösöressåvitt gäller överföring
av ekonomiska
den bristen
sammanhang,
har också, i förevarande
att
köpslagen
inom vilken
tingsrätt
bl.a. sker hos den respektive
registrering
ort
offentoch mera tillfredsställande
finns. Ett effektivare
egendomen

transaktionens

yttre

manifestation

till

transaktionens

hos exempelvis en
ske genom central registrering
kontrollera
registreringen
där också möjlighet
att
ges
säljande eller köpande företag. Som framgått av avsnitt 10.7.1
dock en förändring
av lagen i detta avseende en ingående
skulle

liggörande

enda tingsrätt,
utifrån
kräver

och kostnadsaspekter.
av bl.a. lärnplighetsSlutligen bör påpekas att om alternativ b eller c läggs till grund för
huvud
inte
försäljningen
över
bör den inledande
beskattningen
sådan
slb-transaktionen
i
är av
erkännas om hyresavtalet
skattemässigt

analys

skattemässigt
12.2.4,
är att
som angetts i avsnitt
då
erkänns,
den
inledande
försäljningen
Om
köp.
ett
som
äga rum.
skulle två på varandra direkt följande avyttringar
behov av slb av
det
finns
något
Sammantaget
är det tveksamt om
Även
inventarier
om ett sådant finansieringssom ñnansieringsform.
bör
behov
kan det ifrågasättas
föreligger
om finansieringsformen

karaktär

att det,

betrakta

intresset att köparen får rätt till värdepå det skattemässiga
syfte bör inte inVärdeminskningsavdragens
minskningsavdrag.
ning, som kan ske på andra
skränkas till att underlätta riskkapitalförsörj

bygga

sätt,

oaktat

då med kanske

andra

redovisningsmässiga

effekter.

Om

bör i vart fall krävas att transaktioner
och att parterna
avsedd
mån kan kontrolleras
i
viss
där leverans inte är
för att rätten till värdetransaktionen.
Ett minimikrav
utåt manifesterar
skall övergå till köparen bör då vara
på inventarier
minskningsavdrag
leveranskravet

inte upprätthålls

att med sakrättslig verkan registrera förvärvet
att det finns möjlighet
sker. Det förhållandet
och att sådan registrering
att ett sakrättsligt
karaktär
slb-transaktionens
inte att
moment uppfylls medför emellertid
kontrollnöjaktig
kan en från skattemässig synpunkt
i
enligt lösöresköpslagen
inte tillgodoses genom registrering
därför
för
skäl
talar
övervägande
nuvarande
att
utfornming.
dess
i dag inte
vid slb av inventarier
något undantag från leveranskravet
ändras.

Vidare

funktion

kan förordas.
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Mervärdesskatt

12.3

överväganden:
och

personbil
driftkostnader

vid hyra av
att schablonavdraget
avskaffas
såvitt
avser hyra där

inte ingår i hyran.

Det fortsatta

arbetet

inom

EU

avvaktas.

bör dock

12.3.1

Jag förordar

motorcykel

till

Bakgrund

vid

schablonavdraget

hyra av

personbil
att schablomnässigt
utgör anläggningstillgång
För

huvudregeln

ingen
8 kap.

personbil,

föreligger

Däremot

beskatta

privat

nyttjande

i skattskyldigs
för

avdragsrätt

verksamhet

ingående

skatt

på anskaffning
1994:200,

15 § 1 mervärdesskattelagen
full

avdragsrätt

av personbil
som
föreligger
enligt

för all ingående

av
NML.

skatt på driftkost-

16 § 1 st. 1 NML.
Om bilen förhyrs medges enligt
schablon avdrag för hälften av ingående skatt på hyran. Detta gäller
under förutsättning
att personbilen används i mer än ringa omfattning
naderna,

8 kap.

i verksamheten,

ingående

8 kap.

16 § 1 st. 2 och 2 st. NML.
för
Avdragsrätten
omfattar alla kostnader av detta slag,

skatt på driftkostnader

underhåll,
reparation
m.m.
bilen
helt
eller
delvis används i
av om
och oberoende av om bilen används privat.
verksamheten
innebär reglerna att den schablonmässiga
begränsning
Sammantaget
som kostnader
Avdragsrätten

för

drivmedel,

service,

är oberoende

i avdragsrätten

för

privat

nyttjande

vid

köp

uppnås

genom
på hyran är
genom
till 50 procent. Schablonregeln
vid hyra av personbil
avdragsgill
är,
som framgått av avsnitt 6.8.3, avsedd att i mervärdesskattehänseende
att skatten

för de driftkostnader

kompensera
ingå i hyran.
inte skall

som

sker i hyressituationen

avdragsförbud

Syftet

föreligga

Allmänna

12 3 .2
.

och ñnansieringskostnader
som kan
i princip
är att det ur mervärdesskattesynpunkt
någon skillnad mellan köp och hyra av personbil.

överväganden

Driftkostnader
skillnad

Någon
görs

inte

benämndes
göras

med

leasetagaren

samtidigt

i den schabloniserade

mellan

vad som
fullserviceleasing

för driftkostnader

avdragsrätten

i förarbetena
och finansiell

prop.

l978/79:l41

leasing.

Avdrag

leasingavgifterna
procent
av skatten
enligt avtalet själv svarar för driftkostnaderna
50

har

full

avdragsrätt

för

den

ingående

skatten

s. 79
får alltså

även om
och därmed

på dessa

och beskattning
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kostnader.
vid

finansiell

underhållskostnader.

och

drift-

samtliga

och service. Enligt
även underhåll
själv
leasing betalar leasetagaren

hyra ingår i hyran

sedvanlig

Vid

standardkontrakten

Numera

En
leasing.
av finansiell
sker därför regelmässigt
genom
till köp.
denna hyresform
gynnas i förhållande

personbilleasing

utgörs

nästan

driftkostnader

all
för

överkompensation
schablonavdraget

och

Finansieringskostnad
När

leasas

personbilar

standardkontrakt

finansiella

enligt

anpassas
och summan av leasingavgifterna
som skall erläggas under
Ett beaktansvärt
livslängd.
inte till bilens ekonomiska
leasingtiden
slut. Leaserestvärde beräknas föreligga vid avtalstidens
oavskrivet
avtalstiden

regelmässigt
garanterar
det i förväg beräknade

tagaren
erhåller

lägre

att leasegivaren i en eller annan form
varit
restvärdet.
Om värdenedgången

bilen vid avtalstidens
att förvärva
ñnansieringssätt
således ett alternativt

slut.

ersättning

för

I

en rätt att erhålla
också en möjlighet

ger avtalet ofta leasetagaren
härför. Inte sällan ges leasetagaren

än beräknat

kompensation

ingår

leasingavgiften

och ränta.

amorteringsdel,
avgiften

medan

finansieringen

vid

leasing

Finansiell

innebär

köp.
dvs. en
på hela leasing-

värdeminskning,

mervärdesskatt

Det utgår

köp någon skatt

kostar.

till

inte debiteras
vid

Schablonavdraget

på den ränta som

hyra

är

avsett

att

på räntan.
även för mervärdesskattebelastningen
schablonavdraget
att finansiell
Enligt min mening medför emellertid
till köp. Vid ett köp måste
leasing skattemässigt gynnas i förhållande
hela köpet eller i vart fall mervärdeskunden i regel låneñnansiera

kompensera

Även

då möter samma
av skattereglernas
för leasing än vad som gäller om
erbjuda bättre villkor
utformning
Finansieringsföretaget,
bilen.
kunden
själv köper
som bedriver

skatten.

kapitalkostnad

yrkesmässig

och kunden

om ñnansieringsföretaget
kan finansieringsföretaget

uthyrning,

på grund

lyfta av
rätt att omedelbart
med cirka
sin förvärvskostnad

har vid sitt inköp

ingående skatt och kan därför

minska

20 procent. Om kunden själv köper bilen medges enligt huvudregeln
leasar bilen kan han
inte avdrag för ingående skatt. Om kunden
av den ingående momsen på leasingavgiften,
visar att den merkostnad
räntedelen.
Beräkningar
inklusive
som
räntedelen
tas ut även
uppstår för kunden därför att mervärdesskatt
i leasingavgiften
motsvaras av den merkostnad
som kunden får om han
däremot

lyfta

hälften

vid eget köp låneñnansierar
bedömning
Min
är att
avsedda

konkurrensneutraliteten

momsinbetalningen.
reglerna

att den av lagstiftaren
hyra och köp inte föreligger.

medför

mellan
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Leasingföretaget
lägsta kostnad
leasegivaren

kan erbjuda

kunden ett pris som ligger under den
denne
skulle
möta vid eget köp. Alternativt
ökar
som
i stället sin vinstmarginal.
Statens momsintäkter
kan bli

lägre vid finansiell
mellan

jämförelse
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skattefördelen

vid

än vid köp.

leasing

varje

enskild

finansiell

Detta

transaktion

leasing

gäller
för

leda till

än vad annars skulle vara
nya personbilar
så sker kan detta i viss utsträckning
utsträckning

i vart fall vid en
Möjligen
kan

sig.

en större omsättning
av
fallet.
Om och i den

kompensera

bortfallet

av momsintäkter.

12.3.3

Skälen

för

Som ovan framgått
av att mervärdesskatt

förordad

regel

den merkostnad
som uppstår på grund
räntedelen i leasingavgiften
tas ut även
av den
merkostnad
kunden
får
han
betalar
mervärdesskatten
med
som
om
lånade medel. Det som då kan motivera
olika avdragsregler
vid köp
motsvaras

hyra är om det i hyran ingår ersättning
andelen av leasingavtalen
såvitt
finansiell
karaktär,
där
enbart
hyran
av

respektive

för driftkostnader.

Den dominerande

gäller

emellertid

eller

personbil

är

nästan enbart

består av kapitalkostnader.
Med nuvarande regler sker regelmässigt
en
för driftkostnader
vid denna form av hyra och den
överkompensation
i förhållande
till köp. Avdragsreglema
gynnas således skattemässigt
bör enligt
nader

min mening

vara lika för köp och sådan hyra där driftkosti hyran.

inte ingår

kan åstadkommas

Detta

på olika

Det principiellt

sätt.

att införa samma avdragsregler
inventarier.
Om mervärdesskattelagens

förmodligen
övriga

om avdragsrätt
avdragsrätten
all

ingående

kombination

skatt

ingående

svårigheten

skatt tillämpas
skatt

som
verksamhet.

en
kan också tillämpas.
skatten

allmänna

alternativt

den

skulle

faktiska

anmed avdragsrätt

hyra

och

drift

i

den

privata
av
med en fördelning
av
uttagsbeskattning
är bl.a.

Nackdelarna

generell

den privata

att uppskatta

vore

som för
bestämmelser

även för personbilar

motsvarar
Alternativet

på förvärv,
som belöper
generell
uttagsbeskattning

med

användningen
den

den

i skattepliktig

vändningen
för

för ingående
omfatta

riktiga

för personbilar

användningen

och de kontroll-

problem

skulle också innebära långtgående
som uppstår. Alternativen
förändringar
av nu gällande regler. De flesta europeiska länder har
särbestärmnelser
för personbilar
när det gäller avdragsrätten
och

särskilda

begränsningar

ett tolfte

mervärdesskattedirektiv,

mervärdesskattelag,
deskattefrågor
Ytterligare

i avdragsrätten

Del

II, s. 73 ff.
ett alternativ

s. 67

finns

också i EG:s

förslag

till

SOU 1992:6 Ny
se nedan. Jfr
och SOU 1993:75, Vissa mervär-

är att schablonavdraget

bibehålls

vid

all

hyra

men

procent
alternativ

och beskattning
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en rätt att dra av 50
Mot
förvärvet.
ett sådant
minskade
kraftigt
innebära

införs

att det vid köp av personbil
vid
skatten
av den ingående

skulle
att det troligen
talar att det skulle
för staten. För detta alternativ
mervärdesskattolfte
till
förslag
till
anpassning
ett
ett
en
final.
COM/84/84
1984
lagt
som EGkommissionen
i EG:s sjätte mervärdesutgår från en grundbestärmnelse
talar

momsintäkter
innebära
tedirektiv

Förslaget

skattedirektiv

skall finnas

omständigheter

vilken

enligt

77/388/EEC

rätt till

avdrag

under

inga

som inte är av förvärvsmässig
eller
underhållning
lyxkonsumtion,

för utgifter

för
enhetliga regler för
17 p. 6. Förslaget innehåller
för
bl.a. personbilar.
i
denna
begränsningar
även
avdragsrätten,
men
personbilar innebär det i huvudsak att såvitt avser utgifter
Beträffande
reparationer
införsel,
hyra, ombyggnader,
tillverkning,
för förvärv,
eller för
och liknande
reservdelar
och underhåll
samt för bränsle,

karaktär,

utgifter

som

art.

representation

skall

med personbil

i samband

tjänster

procent
av skatten
direktivet
är avsedd

avdragsrätt

det finnas

med 50
till

anpassning

Medlemsländernas

utgifterna.

enligt särskilda
en fyraârsperiod
skall inte
eller begränsningarna
regler. De angivna avdragsförbuden
sådana fordon som används för transport
mot hyra
gälla beträffande
hyrs ut eller ingår i ett företags
eller avgift, används för körutbildning,
bestämmelser

motsvarande

jfr

lager,

att ske under

Se SOU

15 § NML.

Del II, bilaga

Ny mervärdesskattelag,

1992:6,

i 8 kap.

Mervärdesskatten

i

EG.
vilket

alternativ,

sista

Ett

förordar,

jag

schablonavdraget

är att

avskaffas såvitt avser hyra av personbil där sådana driftkostnader
inte ingår i hyran, dvs. reparation
vilka utgår mervärdesskatt
Drivmedel
bekostas i stor utsträckning
underhåll.
av hyrestagaren

på
och
älv

För att regeln skall innebära att köp och sedvanlig hyra
inte
behandlas lika bör schablonavdrag
ur mervärdesskattesynpunkt
i
driftkostnaderna
ingår
komma i fråga om endast en mindre del av
bör av regeln framgå att
tolkningsproblem
hyran. För att undvika
och
kostnader
för reparation
avdrag medges endast om samtliga
vid

all hyra.

underhåll

ingår

i hyresbeloppet.

I de fall

hyran

består

enbart

eller

inte
för kapitalkostnader
av ersättning
möjligt
att få avdrag med 50 procent för ingående skatt på hyran
samtidigt som fullt avdrag medges för skatten på driftkostnaderna.
kan tas in som en ny tredje
En bestämmelse
av angiven innebörd
enbart

nästan

punkt

blir

i 15

hänvisas

vartill

15 § När personbilar
andra

ändamål

yrkesmässig

i 16 § 2 st.

eller motorcyklar

än återförsäljning,
trafik

enligt

det således

förvärvas

uthyrning,

yrkestrañklagen

eller förhyrs

för
i

persontransporter
1988:263,

sjuk-
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eller

transporter
av avlidna
skatt som hänför sig till

transporter

ingående

får

avdrag

inte

göras

för

förvärv

eller
av fordonet,
fordonet
förhyrning
av
om det i endast ringa omfattning
används i den verksamhet
eller
som medför skattskyldighet,
sådan förhyrning
kostnader
för
av fordonet där samtliga
och underhåll

reparation

inte ingår

i hyran.

16 § En skattskyldig

i
som använder en personbil eller motorcykel
får dra av
som medför skattskyldighet
skatt som hänför sig till driftkostnader
för sådan

en verksamhet
ingående

användning,

utan någon begränsning på grund
används i verksamheten,
och

delvis

av att fordonet

endast

2. hälften

av den ingående skatt som hänför sig till förhyrning
för sådan användning,
grund
utan någon begränsning

fordonet

av

av
att fordonet endast delvis används i verksamheten.
Första stycket l gäller endast om fordonet
tillhör
inventarierna
i
verksamheten
eller har förhyrts
för användning
i denna. Första

stycket

2 gäller

inte om fordonet har förhyrts för persontransporter
eller uthyrning
eller om den ingående skatten
i
avdragsförbuden
15
§
2
och
av

i yrkesmässig
omfattas

Äldre

trafik

bestämmelser

lagens

bör

ikraftträdande.

förhyrning
medges

där reparation
intill

för

gälla

avtal

Schablonavdrag

för

och underhåll

avtalsperiodens

utgång

före den nya
som träffats
ingående skatt vid sådan

inte ingår i hyran bör således
om avtalet

träffats

före

lagens

ikraftträdande.

Föreslagen

bestämmelse

mervärdesskattedirektiv.
behandlats

på flera

vara intresserade
1993:75,
s. 73.
förordade
EU

vissa

år. Enligt

uppgift

förslag
las

mervärdesskattereglerna

ett tolfte
har inte

igen

se SOU

att den av mig
Det fortsatta arbetet inom
det

behövs

kan

leda

vid

ett

till

att en
eventuellt

i EU.

Krediträttsliga
leasing

till

1984,

som
kan dock vissa medlemsländer

inte nu bör införas.
under en tid, eftersom

medlemsskap

Finansiell
1610

av

EG:s

av att ta upp frågan på området
Mot bakgrund härav har jag funnit

avvaktas

anpassning

12.4

sig från

bestämmelsen

bör

svenskt

skiljer

Direktivförslaget,

utgör

frågor

ñnansieringsverksanrhet

enligt

lagen 1992:

KMBL.
Sådan verksamhet
får, med
om kreditmarknadsbolag,
särskilt
endast bedrivas
efter tillstånd
angivna undantag,
av

och beskattning

Redovisning

SOU 1994:120

För tillstånd

Finansinspektionen.

drivs av
att verksamheten
som uppgår till ett belopp

krävs bl.a.

ett bundet eget kapital
minst fem miljoner
av tillgångarna
ecu. Om nettovärdet
bestämmas
startkapitalet
mkr
kan
100
inte
överstiger
i verksamheten
till lägre belopp, dock minst motsvarande
en miljon ecu.
med

aktiebolag

motsvarande

endast i samband

med avsättning

med avsättning

endast i samband

finansiering

säljs av företaget,

eller

avser
om verksamheten
framställs
varor
som
av

bl.a.

gäller

tillståndskravet

från

Undantag

finansiering

eller säljs av annat företag inom samma
av varor som framställs
koncern eller med annat nära samband och medel för verksamheten
tillgodoser
eller om verksamheten
från allmänheten
inte anskaffas
med
ekononäringsidkare
inom
endast
finansieringsbehov
en grupp
och medel

intressegemenskap

misk

den numera upphävda lagen
också krav på tillstånd för företag

Enligt

1 kap. 3 § 2-4.

från allmänheten

ställdes
om ñnansbolag
ñnansieringsverksamhet

1988:606

inte anskaffas

verksamheten

för

hade en sådan
om verksamheten
i
denna
var minst 50 mkr.
att nettovärdet
av tillgångarna
krav var
och kvalitativa
krävdes
För tillstånd
att vissa formella
med ett
aktiebolag
drevs
bl.a.
uppfyllda,
att verksamheten
av
som drev
omfattning

på minst

aktiekapital
gällde
Under

5 mkr.

Liknande

som nu angivits enligt KMBL.
senare år har renodlade

bolag

etableringar

skattemässiga
handels-

svenska

investorleasingverksamhet

tillståndskravet

från

undantag

av

och kommandit-

genom
kommit
I ett antal fall har verksamheten
upp till
mål
dessa
i
handlingarna
Såvitt framgår av
prövning.
bedrivit
sådan
ñnansieringsverksamhet
som bolagen

förekommit.

skattemässig
den

utgör

verksamhet
tionen.

som

kan drivas

Ifrågavarande
underlag,

bolag

endast
saknar

utöver

Ytterligare

det

tillstånd

efter

saknar

bedöma
att med säkerhet
Eventuella
tillståndsplikten.
av
emellertid
ankommer
tillstånd

någon

driver

omfattats

till

berättigad

upphöra
viss

verksamhet
det

skall

med verksamheten.
verksamhet,

en
verksamheten

får

som

haft

utredaren

för

behövas

av Finansinspek-

sådant tillstånd.

om

tillgängligt,

bolagens

ingripanden

kan

verksamhet
mot

den som
Om

Finansinspektionen.

omfattas

av

Finansinspektionen

KMBL

utan att vara
förelägga, honom
att

Är det osäkert

inspektionen

om lagen är tillämplig
den som driver
förelägga
för att bedöma
behövs
som

att lämna de upplysningar
kan för sin del endast
Utredaren
om så är fallet 5 kap. 22 § KMBL.
på vad som enligt ovan sagts kommit
inspektionen
uppmärksamma
utredaren

till

kännedom.
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Optioner vid s.k.
fastighetsleasing

13

Frågan

Slutsats:
inte

övervägas

I

föreslogs

bl.a.

i slutbetänkandet.

fastighetsleasing

angående

delbetänkande

utredningens

1991:81

av option på fast egendom bör
om giltigheten
för just leasing. Något
och regleras särskilt

läggs således inte fram

i ämnet

förslag

rak

en särskild

civilrättslig

SOU

av sale and
leasing av

reglering

av fast egendom. För avtal om finansiell
s.k. rak
fast egendom som inte ingår som ett led i en slb-transalction
lades inte fram några förslag. Frågan om giltigheten
fastighetsleasing
lease back

slb

i sådana avtal
av köpoptioner
samband med slutbetänkandet.

angavs

lämpligen

kunna

övervägas

i

i avsnitt 10.3.3 omfattar mitt förslag till
Som närmare har motiverats
leasing inte fast egendom, tomträtt och byggnad på
lag om finansiell
regler som föreslås
annans mark. De i första hand kontraktsrättsliga
i dessa fall. Det kan
leasing skall alltså inte tillämpas
för finansiell
vidare
rätt till

noteras att frågan om den sakrättsliga giltigheten av köpoptionsi den förelös egendom inte ges någon särskild behandling

slagna

leasinglagen.

verkan

får

sakrättsliga
Beträffande

således

om sådana
fortsättningsvis

Frågan
även

sakrättsliga

köpoptioners
bedömas

enligt

allmärma

regler.
både köpoption

och säljoption

till

fast egendom

står det

mellan
ens i förhållandet
och
har
slag
fastighetsrättsligt

inte är giltig

för närvarande klart att optionen
parterna. Skälen för detta är av allmänt
till stöd för att även andra
anförts

och löften
typer av föravtal
inte
fast
egendom
anses bindande.
av
och löftesfallen
anförts
i
optionsde
ligger
nära
Argument
som
som
hembudsklausuhar angetts angående olika typer av förköpsklausuler,
har
för fast egendom. Högsta domstolen
ler och överlåtelseförbud

beträffande

köp och försäljning

fall
en rad rättsfall som gällt dessa och näraliggande
1981
897,
NJA
och onerösa rättsförhållanden
se
s.
1987 s. 726, 1989 s. 696, 1990 s. 18, 1993 s. 468 och

senare år avgjort
för både benefika

1984 s. 673,
1994 s. 69. Såväl obligationsrättsliga

som sakrättsliga

giltighetsfrågor

494

vid s.k. rak fastighetsleasing

Optioner

har bedömts.
i alla delar.

på området

Rättsläget
I rättsfallen

SOU 1994:120

har dock

knappast

blivit

klarlagt

1990 s. 18 och 1993 s. 468 har JustR
i särskilda
framhållit
yttranden
Bengtsson
att rättsläget beträffande
och liknande förbehåll
förköps- och hembudsklausuler
är så oklart och
i vissa

delar

uppmärksamma

NJA

inkonsekvent

att det finns

goda skäl för

lagstiftaren

att

frågorna.

min mening hör frågan om giltigheten
av olika optioner och
fast
angående köp och försäljning
egendom
av
samman med nu
Bedömningen
angivna frågor.
sig i hög grad på
av dem grundar

Enligt

löften

allmärma
förefaller

bakgrund
fast

egendom

vid

just

leasing

görs

till

föremål

för

Jag anser således att det i detta sammanhang
förslag i ämnet.

väganden.
fram

och gemensamma
fastighetsrättsliga
principer,
på vilka det
finnas anledning att ta ett samlat grepp. Det kan mot denna
inte anses motiverat
att frågan om giltigheten
av option på
särskilda

över-

inte bör läggas
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Särskilda

yttranden

Särskilt

yttrande

Gösta

och

Erlandsson

Per

Åke

experterna

av

von

Ajkay,

Fischer

Sammanfattning
bl a att en lag om finansiell
kontraktsrättsliga
som konkursinnehåller
både
dispositiva och tvingande
och
täcker

Lagen

frågor
Vi

lagstiftning.

civilrättslig

särställning

leasinginstitutets

ramen för gällande
lag för finansiell
önskvärd

bör lagstiftningen

för att
begränsas till

av gällande rätt och bör i kontraktsrättsligt
Mot bakgrund
reglering.
någon tvingande

en kodiñering
inte innefatta

att utgöra
avseende

inom

en särskild
ändock bedöms

i näringslivsförhållanden

klargöra

lösas

mån

I den

inslag.

med så långtav en lagstiftning
till leasing kan
med anknytning

om behovet

är inte övertygade

införs.

och sakrättsliga

såväl

Rättsliga problem
gående innebörd.
tillfredsställande
enligt vår mening
leasing

leasing

föreslår

Utredningen

såvitt
förslag till lagstiftning
kan vi inte biträda utredningens
och
ändring
mellan
finansiell
leasing
köp
gränsdragningen
samt
avser
avseendet lägger vi fram ett eget
I det förstnämnda
av leasingavgift.
och sakrättsliga
Vi
vidare
till
reglering.
förslag
att konkursanser

härav

lagregler
ringen

på leasingområdet
men att reglei så fall bör ske gemensamt för hela det förrnögenhetsrättsliga
kan

visserligen

tänkas

området.
ut utredningens
av
syn när det gäller inriktningen
i likhet
och skattereglerna
reformer
men avstår,
av redovisningsfrån att lägga fram några författningsförslag.
med utredningen,
inte fullt

Vi delar

Vi

förslaget

biträder

tillägget

i 3 b §2

konsumentkreditlagens
Vi

instämmer

tillträde

till

av konsumentkreditlagen
I denna
av leasingavgift.

utom
del bör

regler i 11 § tillämpas.
förslag såvitt avser kodifrering

av och

ändring

till

ändring

p. om
allmänna

i utredningens

UNIDROIT-konventionen.
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yttranden
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Lagstiftningsbehovet
har

Leasinginstitutet

i Sverige

betydelsefullt

mycket

sedan

i det

inslag

1960-talet

svenska

rätts-

utvecklats
och

till

ett

näringslivet.

tecknats.

de senaste 30 åren torde mer än 2 miljoner
leasingavtal
ha
investeEn väsentlig andel av näringslivets
finansiering
av

ringar

i lös

Under

cirka 20 % årligen
sker på grundval
av
återfinns
i egenskap
avtalsparterna
på marknaden

egendom
Bland

leasingavtal.

och leasetagare såväl små som stora företag. Hittills
av leasegivare
oftast reglerats av standardavtal,
har avtalsförhållandena
men - särockså genom individuellt
utformaskilt vid leasing av större objekt
särskilda
missförhållanden
inom
leasingmarknaden
de avtal. Några
har förelegat
i
har icke kunnat påvisas. Även om viss osäkerhet
vad som vid leasing skall gälla t ex i sakenskilda
fall beträffande
det stora hela leasingmarknaden
har
reglerat
tillfredsställande
till
för
samtliga intressegrupper
sig själv på ett
synes
i undantagsfall
förelegat
sätt. I den mån obalans eller oskälighet
remedium
varit
emellan
har behovet
täckt
leasingavtalsparter
av
hänseende,

rättsligt

avser tillämpning
av detta
vilket
kan
mycket knapphändig,
ta till
man
icke föreligger.
intäkt för att några påtagliga missförhållanden
lopp har det gjorts gällande att leasetagarna har
Under utredningens

Rättspraxis

genom avtalslagens 36
lagstadgande är emellertid

särskilda

såvitt

sig gällande

svårigheter

att göra
Leasetagarna

skulle

eller

leasegivare.

fälle

rättsliga
att inleda och fullfölja
hindrat
leasetagarna
att söka
som

Vad

har dock

leasingfrâg0rna"
hinder
visar

sällan

från

erfarenheterna

Frankrike,

att

hållandena.
talade
alltså

ha förelegat.

i tvister

med leverantörer

inte ha getts möjlighet
eller tillförfaranden
mot leasegivarna.

de "centrala
en lösning
inte närmare utretts. I själva verket torde
I den mån missförhållanden
är för handen

och i
rättssystem,
t ex i Tyskland
marknadsförutvecklas
som reglerar
drar av de påav den slutsats utredningen
angående knapphändig rättspraxis
m m kan
andra

en rättspraxis

Riktigheten

omständigheterna

ifrågasättas.

Det är därför

å ena sidan
på leasingmarknaden

i viss mån motsägelsefullt

göra gällande

att det finns
leasetagarna,

utredningen

gör,

problem

som drabbar
till dessa problem
lösning
någon
att
för det allmänna domstolssystemet.

sidan

konstatera

inom

att, såsom
stora, olösta
och å andra

inte har sökts

ramen
på
Utifrån
som tillämpas
en analys av en del av de standardavtal
i några beslutsatsen
området
drar utredningen
att avtalsvillkoren
Det har
tyngande för leasetagaren.
gränsade avseenden är otillbörligt
märkts
något
senare delen av utredningen
för leasetagarsidan att vilja ifrågasätta villkointresse från företrädare
är beredd att om
ren i fråga. Det måste antagas att leasingbranschen

dock

inte

förrän

under

Särskilda
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Det finns

ingen

anledning

inte

en av båda sidorna omfattad
skulle
vara goda. Utredningen

olika

förhållanden

uppnå

för anmed företrädare
för att
att tro att utsikterna
"utvecklad
standardavtalspraxis"

utformning

villkorens

diskutera

så begärs
vändarsidan.

yttranden

synes anse att de betydande
i utformningen
utgör ett hinder
skillnaderna
av standardleasingavtal
skulle
tala för en lagstiftning.
vilket
praxis,
mot en gemensam
förhållandet
illustrerar
dock endast det självklara
Skillnaderna
att
råder
till
det
med
hänsyn
variera
avtalskonstruktionerna
måste
att
för olika

och för olika

objekt

delmarknader,

något särskilt

och inte i sig indikerande

legitimt

är fullt

vilket

lagstiftnings-

behov.
att en lag om finansiell
är nödvändig
som ett medel för
synvinkel
kan det ur branschens

anser alltså att det inte har
leasing för näringsidkarförhâllanden

belagts

Vi

Däremot
att skydda leasetagarna.
med
civilrättslig
attraktivt
en
vara
vissa

för

av betydelse främst
i stort grundas på civilrättsliga

oklarheter
vilken

ningen,

och sakrättsliga

även på det konkurs-

området,

ske i ett större sammanhang.
leasing
fâr dock en lag om finansiell
bör

reglering
ningsvis

rad att den på ett avgörande sätt ändrar
Från denna utgångspunkt
ringsformen.
avsnitt

som kan undanröja
bedömden skattemässiga

författning

i utredningsförslaget,

definitioner,
men
låt vara att en sådan
inledSom framhållits

inte vara så konstruespelreglerna för hela finansie-

måste kritik

riktas

kommenteras

som närmare

mot ett par
i det följan-

de.

Gränsdragningen

leasing

- köp

i
är en förlängning
av legaldeñnitionen
andra paragrafen. Vad först gäller den senare paragrafens utformning
lydelsen
I huvudsak
är den föreslagna
vill vi anföra följande.
en
och är i
i UNIDROIT-konventionen
anpassning till legaldefinitionen

tredje paragraf

Lagförslagets

så måtto

acceptabel.

den, nämligen
"eller

garanterar"

leasingavtal
kan

förändrar

i två avseeni punkten 1 samt

konventionen

sig från

av "eller övertar"
genom tilläggen
Vi har ingen invändning
i punkten

övertagandeklausulen

genom
vinkel

Den skiljer

som annars inte
det dock möjligen

legal karaktär

i samband

na avsett att ändra villkoren
Utformningen
av punkten
i ökad utsträckning

mot att lagen
att gälla vissa tvåpartsUr juridisk
skulle ha omfattats.
synmedföra
problem
att ett leasingavtal

utsträckes

i själva

till

med en överlåtelse
avtalet.

5 synes kunna
kommer
att ägna sig

utan att parter-

att leasingbolagen
leasing. Vi
operationell

leda till

ifrågasätter om det inte hade varit lämpligare att helt utelämna
praxis.
punkt och att överlåta gränsdragningen

denna
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Avsikten

med bestämmelsen

finansiell
andra
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i 3 § är att dra en skiljelinje
mellan
å den ena samt kredit- och avbetalningsköp
å den
indirekt
Stadgandet får därigenom
betydelse
även vid

leasing

sidan.

och skattemässiga

redovisningsmässiga
kan riktas

ningar

Flera

bedömningar.

invänd-

mot förslaget.

I praktiken

reglerar stadgandet effekten av s k optionsklausuler.
för att, som hittills
i marknadspraxis,
låta bedömningen
det förekommer
köptvång eller
styras av huruvida
ett uttryckligt
skall leasegivarens
"beaktansvärda
intresse"
av pris- och värdeutLokutionen
vecklingen
klassificeringen.
"beaktansvärt
avgöra
istället

Men

intresse"

är svårtolkad

kan överblickas,

och någon

inte i nu gällande
i 12 kap UB.

däremot

lagstiftning

förekommer,

motsvarighet
kredit-,

avtals-

eller

såvitt

köpsrättslig

Det förefaller

ur avtalsparternas
egentliga natur skall

att rättsförhållandets
vara vanskligt
beroende
leasebedömning
vara
av en framtida
av huruvida
givaren vid avtalets slutande haft, eller borde ha haft ett sådant be-

synvinkel

kunna

aktansvärt

intresse.

Såsom stadgandet

2.

har utformats

lämnas öppet vem som har bevisintresse" har förelegat.
Närmast
till

bördan

för att ett "beaktansvärt
synes vara att den faller på leasegivaren,
som alltså skall visa
Normalt
åligger det annars den
att det handlar om ett leasingavtal.
och inte ett
part som gör gällande att fråga om är avbetalningsköp
avsikt i avtalsögonblicket
leasingavtal
att visa att parternas
var att

hands

äganderättsövergång

skulle

ske. I regel torde

ingen av kontrahenterna
än ett leasingavtal.
vara
för den
Stadgandet
upplysning
som en
av intresse
låt vara att motiveringen
skattemässiga
i betänkandet
bedömningen
i civilrätten
och riskerar
då att leda till att
tar sin utgångspunkt
bedömning
skattemyndigheternas
inav vad som är "beaktansvärt
intresserade

av att
framstår
mest

något

sig från både leasetagarens

skiljer

tresse"

det till

annat

och leasegivarens

bedöm-

ning.
I jämförelse

med gällande

praxis

torde

det föreslagna

stadgandet

att innebära en väsentlig inskränkning
av tillämpningsområdet
finansiell
leasing till förmån för avbetalningsköpet.
Visserligen

komma
för
skall

en del fall av köptvång kunna rubriceras
som leasing, nämligen
har ett beaktansvärt
intresse av värdeutvecklingen.
om leasegivaren
Sådana avtal är dock sällsynta. Av större betydelse är att en mängd

"optionsavtal",
värt,

skulle

där leasegivarens
riskera

att klassificeras

intresse

inte bedöms

som beaktansDetta insom avbetalningsköp.

Särskilda
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yttranden

från gällande synsätt. Enligt vår uppfattning
en klar avvikelse
förslag med sådan innebörd.
framlägga
det
inte
lämpligt
är
att
nebär

viktigt
att gränsen mellan leasing
som utomordentligt
Lagen är i första
så tydlig och konkret
som möjligt.
såväl
och
leasegivaren
marknaden
hand till för att tillämpas
som
av
leasingavtal
slutandet
måste
vid
leasetagaren
vara på det klara
av ett
transaktionen
kommer
med om den tillämnade
att i olika avseenden

Det

framstår

och köp

görs

eller som ett köp. Från den utgångssom ett hyresavtal
förslag till utformningen
är utredningens
av § 3 alltför vag
illustvilket
överväganden,
för
komplicerade
lämnar utrymme

betraktas

punkten
och

i betänkandet.
reras av skrivningarna
I gällande rätt uppnås den erforderliga

klarheten genom stadgandet
i som hyresavtal betecknade
föreligger
köp
att
om
skall bli
till
vilken
den
det
avtal om
är avsett att
varan utlämnas
kunna
även fortsättningsvis
ägare. I och för sig skulle lagstiftaren
närmare
praxis att, liksom hittills,
stanna härvid samt överlämna
Ett mer soñstikerat
sätt att skilja ut
bestämma
gränsens sträckning.
till regeringen
skrivelse
köpfallen presenterades i Industriförbundets
i avbetalningslagen

Den

år 1992.

gränsdragningen

angivna

i skrivelsen

enligt

innefattar

mått av klarhet och förutsägbarhet.
ett tillfredsställande
avsåg visserligen i första hand den skattemässiga definitioskulle tillkomma
nen och angav i vilka fall värdeminskningsavdrag
vad
leasing jfr
i avtal om finansiell
leasetagaren
som nedan anförs i
Resonemanget
är dock
yttrandet.
skatteavsnittet
av det särskilda

vår mening

Förslaget

området. I överensstämmelatt föra även på det civilrättsliga
i
motiv
eller
skulle
i
lagtext
anges att i följande fyra situase härmed
enligt 2 § är uppfyllda och trots
tioner skulle det, även om villkoren
leasing och lagen
inte vara fråga om finansiell
avtalets rubricering,

möjligt

därmed

inte vara tillämplig.

på leasetagaren

övergår
tagaren
2.

har fullgjort

Leasetagaren

avtalet

vid

enligt

sina skyldigheter

är uttryckligen

sgldig

leasingavtalet.

att förvärva

utrustningen

när

upphör.

Leasetagaren

ningen

automatiskt
är sådana att äganderätten
utgång, såvida leaseleasingperiodens

i leasingavtalet

Villkoren

för

ingående,

äger vid

ett pris som,
så mycket understiger

utköpstidpunkten

att priset

utgång

leasingperiodens
enligt

vad

framstår

förvärva

kan bedömas

som
utrustningens

beräknade

som försumbart.

vid

utrustavtalets

värde

vid
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500
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leasingperiodens

att utrustningen

utrustningen

att det vid avtalets
inte kommer att återlämnas.

detta

sätt att precisera lagens räckvidd
med utredningens
förslag.

jämfört

Lydelsen

köp

blir

lättare

Lagen

på ett bättre
leasing.

avspeglar

gränsdragningen

-

är så hög jämfört

utgång

skulle

sätt gällande

med

ingående

följande

vinnas,

betraktelsesätt

på

att tillämpa genom att varje i avtalet uttryckt
diskvaliñcerar
skyldighet
leaseatt förvärva
oavsett
som leasing,
givarens "intresse"
Det får överlämnas
rättsav prisutvecklingen.

praxis att avgöra i vilken utsträckning
avtal med s k säljoption
med restvärdegarantier
skall
hänföras
hit.
etc
Det svårbedömda
ersätts

av 4 konkreta

Ändring

rekvisitet

"beaktansvärt"

och för avtalsparterna

i utredningens
relativt

eller

förslag

lättbedömda

fall.

leasingavgiften

av

föreslår

Utredningen

en tvingande reglering
av ändringsmöjligheten
innebörd
att avgiften får ändras endast om förbehåll
av huvudsaklig
för ändring
gjorts, att förutsättningarna
skall anges i avtalet,
att

med två obetydliga undantag endast får ske vid ändring av
i
avtalet
får
angiven referensränta
samt att byte av referensränta
en
ske men att leasetagaren då skall ges möjlighet
att lösa objektet till
dess matematiska
restvärde.
En omfattande
föreinformationsplikt
ändring

skrivs,

likaså av tvingande
natur.
Vi anser det olämpligt
att ta in regler
mekanismen
i lagen. Om sådana regler

tvingande.

Oavsett

som reglerar avgiftsändringsändock införs bör de
göras

vilken

princip
bör lagen
som väljs därvidlag
en avgiftsmodell
som utgår från leasegivarens
upplåningskostnad,
koppling till en referensränta.
utan obligatorisk
Det torde vara unikt i svensk och möjligen
i västerländsk
lagstifti näringsidkarrelationer
ning att frågor om prissättning
regleras på
lämna

utrymme

för

sätt som här föreslås.
risk för ett omfattande
räntor

vid

marginalen
kommit

förutsätter
att det finns en
ändra
möjligheten
avgifter och
att
av
sidan av avtalet, vilket inte är fallet. En viss ökning
av
mellan upplåningsoch utlâningsräntor
har ibland före-

men
kreditsektorn.

En sådan reform

missbruk

marginalrörelser
Det finns

av denna

ingen anledning

typ har varit
att särreglera

vanliga
just

i hela

leasing-
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är en liten

som endast

marknaden,

yttranden

kreditmarkna-

del av den totala

den.
innehåller

UNIDROIT-konventionen

heller

Inte

några föreskrifter

om avgifter eller avgiftsändring.
Särskilt bör framhållas
att det är ytterst

näringsidkare

mellan

i svensk

kommer

i vad som
för näringsidkarförhållan-

tvingande

i undantagsfall

regler

i

om handelsagentur,
1978:599
kommission,
lagen
om avbetalningsköp
om
Jordabalken
12
Dessa tvinganoch
i
kap.
näringsidkare
m

härpå

Exempel

lagen

rätt

lagstiftning
som dispositiv
finns i lagen 1991:351

betecknas

övrigt
den.

sällsynt i såväl svenskt som
i avtalsförhållanden
ingriper
att lagstiftaren
föreVisserligen
med tvingande bestämmelser.

perspektiv

internationellt

1914:45

mellan

och inte jämförär emellertid
av specifik karaktär
de tvingande
I regel träffar
förslaget.
med det nu diskuterade
har ett
avtalsförhâllanden,
vari en av avtalsparterna
bestämmelserna
och
typiskt
skyddsbehov
tydligt,
sett är i en
utrett och dokumenterat

de bestämmelser
bara

ställning.

underlägsen

Så är

i leasingförhållanden

fallet

inte

som

någondera parten
parter. Huruvida
av jämbördiga
vid tidpunkten för ett avtals ingående eventui prissättningsavseende
eller
ellt är att anse som "underlägsen"
är närmast en funktion
av

typiskt

sett hanters

det aktuella

marknadsläget.
införandet

svårt att motivera

Det är därtill

av tvingande

regler

i en

obligaleasing, när köplagen på det motsvarande
lag om finansiell
i
avtalsförbalansen
helt
dispositiv,
området
är
oavsett
tionsrättsliga
vid en jämförelse
uppkommer
Samma kongruensproblem
hâllandet.
på inhemska och intermed de lagregler som skall vara tillämpliga
avtalsförhållanden.

nationella

en koppling
av utlåningsräntan
sidan av referensräntemöjligheten.

till

vidare

omöjliggör

Lagen

låningskostnaden
vid
mala vid all utlåning till konsumenter

upp-

Det

norär att kreditgivaren
till upplåningsförbehåller
sig möjligheten
att anpassa utlåningsräntan
endast
STIBOR
utgör en
vilken
referensräntor
kostnaden,
typ
av
faktiska
till
den
kopplade
Flertalet leasingkontrakt
är
approximation.

upplåningskostnaden,
är relativt

i kronor

och företag

volymen
låt vara att den referensräntekopplade
beroende
att det i regel då rör sig om

stor,

stora leasingobjekt.
koppling
En obligatorisk

mycket

sikt till

ändringar

för leasetagarna

nackdel

tvingas,

till

skulle

också

ofta

i referensräntan

genom att en högre
mindre
diskriminera

men
som större
som inte har samma möjlighet
i upplåningskostnaderna
större variationer
inte alltid

med.

Ränterisken

inte är tillfredsställande.

ökar

generellt

bolag

vore på lång
räntenivå fram-

leasingföretag,

att gardera

referensräntorna
för

leasegivarna,

sig mot
följer
vilket
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är för

Utredningsförslaget
reglerna,

övrigt,

när det gäller

avgiftsändrings-

mot leasegivaren än vad konsumentkreditvilket är ologiskt med hänsyn till denna
kreditgivaren,

t o m strängare

lagen är mot
lags starkt konsumentskyddande

funktion.

har, utan närmare analys av effekten på marknaden,
till kalkylobjektet
att "förtidslösa"
en rätt för leasetagaren
vill
referensränta.
leasegivaren
byta
hos
En
styrka
leasingom

Utredningen
infört
värdet
institutet

från båda håll så länge
är att leasingavtalet
är ouppsägbart
följer kontraktet.
Här införs nu en tvingande
för
möjlighet

parterna
leasetagaren

kostnad

förtidsförvärva

objektet

när

sin lag- och kontraktsenliga

vår mening

Enligt

rensränta.

särskild

att utan
utnyttjar

leasegivaren

bör,

om rätt till
om beräkning

taget skall accepteras, reglerna
och 2 utgöra utgångspunkt
för

beräkningen

rätt att byta refeförtidslösen
överhuvudav skadestånd
även av priset

i 17 § 1
vid

för-

tidslösen.
Konkurs-

och

I 20-30

§ föreslås

leasingrättens
lig reglering.

följande.

De

oreglerade

sakrätt
bestämmelser

konkurs
och om
om leasetagarens
sida sakrättsgiltighet mot tredje man på leasegivarens
i denna del kan allmänt sett invändas
Mot lagförslaget

problemområden

i lag. Detta

gäller

som här regleras är till stora delar
inte bara leasing utan samtliga avtals-

I avsaknad
och
systematisk
utredning
typer.
av en mera allmän,
reglering
rätt till inträde i avtal och om
av frågor om konkursbos
förhållanden,
sakrättsliga
är det enligt vår mening inte lämpligt
att
införa en sådan reglering
särskilt för leasingavtalet.
Varje reglering

frågor bör ske gemensamt för alla de relevanta avtalsav hithörande
typerna.
När det gäller förslaget om konkursboets
inträdesrätt
vill vi därutföljande.
över framhålla
Det föreslagna

stadgandet

i 20 § har alltså

ingen direkt

het i annan näraliggande lagstiftning
men är närmast
En avgörande skillnad är emellertid
köplagens 63

liga

motsvarigheten

enligt

vår mening

i huvudsak

motsvarig-

att jämföra

med

att den köprättsär dispositiv.

De

skäl som brukar anföras till grund för att inte ge köplagens motsvakaraktär,
righet en tvingande
nämligen gt; detta skulle innebära en
avvikelse
från principen
i 3
att det inte är möjligt
om avtalsfrihet
rätt att inträda i konlcursgäldenägarantera konkursboet
frågan
köpeavtal
nära samsamt att
rens
om inträde har ett alltför
band med vad som gäller enligt konkursrättliga
för
återvinningsregler
att generellt

att lagtekniskt

kunna

lösas

inom

ramen

för

den köprättsliga

regle-

Särskilda
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vår

är enligt

ringen,

uppfattning

av leasingavtalet.
medför betydande
Inträdesrätten

också

tillämpliga

yttranden

på en eventuell

reglering

säkerhet
för part

63 § är skyldigt

köplagens

skyldigheten,

försummar
3 st.

Det

leasegivaren.

Att

kon-

inträder

I samtliga

de fall

att ställa

godtagbar

motpartens

då konkursboet
säkerhet,

hävningsrätt

men

enligt 63 §

att konsekvenserna
av den ökade riskexponeför
i ökade kostnader
kommer
leasegivama
att resultera

kan antas,

för

ringen

i lagförslaget.

saknas

fullgörelse
enligt

för

risker

krav på
innebär inte att leasegivarens
har ett massaansvar
till
köplagens
rätt
Motsvarigheten
därmed är tillgodosedda.
sin
säkerhet
för
ställer godtagbar
att kräva att konkursboet

kursboet

m m.
av höjda leasingavgifter
till lagen
att propositionen
Det
att det förhållandet
innehålla
möjligen kan komma att
en regel
om företagsrekonstruktion
rätt att häva på
för alla avtalstyper
att en motparts
av innebörd,
i form

leasetagama

kan anmärkas

inte får göras gällande om
av gäldenärs betalningsdröjsmål
begär att avtalet skall
godkännande
administratoms
med
gäldenären

grund

för vad som skall gälla allmänt sett
vid
kan vara motiverad
Att en inträdesrätt
vid leasetagarens konkurs.
tvingande
inte
nödvändigtvis
innebär
företag
rekonstruktion
att
en
av
Syftet med en
i konkurs
är lika motiverad.
regel om inträdesrätt
inte har direkt

fullföljas,

relevans

rekonatt se till att det företag som underkastats
i
under det att konkursen
skall leva vidare,
struktionsförfarandet
och
regel syftar till att företaget skall upphöra med sin verksamhet
i och för sig inte sällan att leaseDet förekommer
såsom företag.
rekonstruktion

givaren

är

och konkursboet

kommer

överens

om att boet skall få fortmen en sådan överenskom-

sätta att bruka den leasade utrustningen,
vilket är det naturliga
överväganden,
melse baseras på affärsmässiga
för att införa en
skälen
fall
bör
I
näringsidkarförhâllanden.
i
vart

tvingande

inträdesrätt

i konlcurssituationer

på leasetagarsidan

mer

ingående analyseras och prövas.
regeln om
kan riktas mot den tvingande
Liknande
invändningar
inskränks
på
sätt
i
Om
hävningsrätten
21
hävningsrätt
som föreslås
vilket kan
för
leasegivaren,
ökar
medför detta naturligtvis
att risken
krav på ytterligare
beräknas medföra högre avgifter för leasetagaren,
säkerheter

samt lägre fmansieringsgrad

i leasingavtalen.

Redovisning
detta motbaklägger inga förslag i redovisningsdelen,
och RedovisRedovisningsrådet
inom
pågår
det
arbete
grund av
som
såvitt avser
han,
framhåller
dock
Utredaren
att
ningskommittén.
synpunkter som redan
står fast vid de grundläggande
redovisningen,

Utredningen

503

504
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i delbetänkandet

uttryckts

Huvudlinjen
om fastighetsleasing.
var att
en anpassning av de svenska reglerna till IAS 17 borde eftersträvas.
Från leasingbranschens
håll riktades,
såväl i det särskilda yttrandet
vid
kritik
remissbehandlingen,
utredarens
ställningstagande
mot
som
i det tidigare

betänkandet.

redovisningsreglerna

till

Vi finner
IAS

fortfarande

17

är önskvärd

att en anpassning av
på bolagsnivå.
Mot

bakgrund

som

dock

leasingutredningens

av det utredningsarbete
från att närmare kommentera

pågår

på området

avstår

vi

synpunkter.

Beskattning
Utredningen

lägger inte fram något konkret förslag till skatterättslig
med hänvisning
leasing
till att arbetet med redovisningsav
frågorna först bör avvaktas.
för emellertid
Utredningen
ett resonemed följande innebörd.
Vid den skattemässiga
mang i skattefrågorna
mellan köp och hyra av inventarier
avgränsningen
skall den ekonoreglering

miska

innebörden
"Substance
Principen
av avtalen beaktas.
over
bör således tillämpas.
Vidare bör ett leveranskrav
som förutsättning för förvärvarens
rätt till värdeminskningsavdrag
uttryckligen

form"

kodiñeras.

Leveranskravet

bör enligt

utredningen

också upprätthållas

även vid sale and lease back av inventarier.
Vi delar utredningens
ståndpunkt i huvudfrågan.

Skattefrågorna
Det pågår på
nu.
skilda håll arbete med dessa frågor och det saknas anledning att föregripa resultatet av detta arbete. De regler och den praxis som vi har

och

redovisningsfrågorna

på området

bör

för närvarande

inte

behandlas

har inte varit

föremål

för något otillbörligt

utnyttjande

från lagstiftasom skulle anses kräva snabbt ingripande
Det bör i detta sammanhang också framhållas
att renodlat
skattemässiga etableringar
leasingverksamhet
av
numera inte torde

rens sida.

förekomma.

Efter

skattereformens

genomförande

har investorsleasing

i huvudsak
De sänkta bolagsskatterna
upphört.
har reducerat
det
och underskott.
skattemässiga värdet av avskrivningar
Även
inte läggs fram något konkret
förslag
om det i utredningen
till skatterättslig
reglering vill vi redovisa vår principiella
syn på hur
skulle kunna se ut eftersom
reglering
utredningen
en skatterättslig
valt att
ningens.
Vår

göra

så. Vår

uppfattning

bygger

Huvudregeln
ventariet

skall
till

avviker

skall

enligt

ha rätten

följd

till

i viss

på det förslag

Industriförbund

sats av Sveriges
1992-04-16.
tarium

syn

vår mening

avdrag

till

i skrivelse

för

utsträckning
lagstiftning
till

utred-

som redovi-

finansdepartementet
av ett invenäven om inav annan än den

vara att ägaren

värdeminskning

av avtal om nyttjanderätt

från

används

Särskilda
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äganderätt

det slås fast att skattemässig

att

inte har annan betydelse

än

Huvudregeln

äganderätt.

civilrättslig
Ibland

kan vara
att vissa leasingavtal
I
köpeavtal.
verket
i
utgör
de
själva
så sätt att
värdetill
Rätten
ske från huvudregeln.
avvikelse
det här rör
Eftersom
då hyrestagaren.
tillkommer
dock

det

kan

"deformerade"
skall

fall

dessa

innebär

leasing.

och operationell

leasing

finansiell

mellan

föreligga

därvidlag

skall

skillnad

Ingen

skattskyldige.

yttranden

minskningsavdrag

förekomma

är det viktigt att undantagen blir
sig om undantag från en huvudregel
har här valt en annan, och
klart preciserade i lagtext. Utredningen
skulle en ny punkt
Enligt utredningen
sämre teknik.
som vi tycker,
att "avdrag medges
14 a kunna fogas till 23 § KL med innebörden
villkor
innehåller
hyresavtalet
inte
dock
som, vid en bedömning
om
intresse av inventauthyrarens
medför
ingång,
att
vid avtalsperiodens
eller att sarmoutgång är obetydligt
riernas värde vid avtalsperiodens
utgång är
återlämnas vid avtalsperiodens
likheten för att inventarierna

obetydlig"
.
En regel utformad

på ett så oprecist sätt ger alltid upphov till tolkoch inbjuder till processer, jämför vad vi ovan anfört i
ningsproblem
också mynPrejudikatintresset
avsnittet.
det civilrättsliga
provocerar
fiskal hållmaximalt
skäl
inta
processtekniska
digheterna
en
att av
på detta
reglerna
viktigt
mycket
mening
att
ning. Det är enligt vår
nödvändigt
Det
är
område innehåller
ett stort mått av fömtsägbarhet.
med finansi ofta mycket
stora leasingaffärer,
för varje deltagare
och

institut

länder,

flera

ekonomiska

veta de exakta

prövning

vidare

från

ibland

banker,

involverade

och juridiska

att utan
konsekven-

serna av leasingavtalet.
formulerade
undantagen från
från de av utredningen
Till skillnad
Industriförbund
uppställda
de av Sveriges
medför
huvudregeln
och
förutsägbarklarhet
mått
tillfredsställande
undantagsfallen
ett
av
Endast

het.

i följande

övergår

hyrestagaren

fullgjort

sina skyldigheter

Hyrestagaren

då hyresavtalet

ut, förvärva

bör

således

avdrags-

hyrestagaren.

automatiskt
att äganderätten
denne
såvida
utgång,
hyresperiodens

vid

enligt

har en uttrycklig
upphör.

Hyrestagaren

fall

är sådana

i hyresavtalet

Villkoren

löper

tillkomma

för värdeminskning

rätten

2.

väl avgränsade

fyra

äger under
inventariet

hyresavtalet.
skyldighet

hyresperioden,

att förvärva

eller

för ett pris som vid

inventariet

då hyresperioden
avtalets

ingående

i
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utsträckning

utköpstidpunkten
4.

understiger
att priset

inventariets

framstår

beräknade

värde

vid

som försumbart.

Kostnaden

för att återlämna
inventariet
är så hög jämförd
med
vid hyresperiodens
utgång att det, även om sådan köprätt
är uppenbart
inte
som avses i 3 ovan inte finns,
att inventariet
kommer att återlänmas.

dess värde

Alla

de fyra

undantagen

mån skatterättsnärrmdens

knyter

och i viss
an till regeringsrättens
på området. En lagstiftning
i enligskulle därför endast innefatta en kodifie-

praxis

het med vad vi nu föreslagit
ring av gällande praxis. Längre

fattning

Utredningen

lig

vår upp-

man enligt

har också tagit upp frågan om en uttrycklig
skatterättsEn sådan reglering
skulle
enligt
av leveranskravet.

reglering

utredningen
ningarna

kunna
till

ske genom ett nytt 2 st till punkten 12 av anvismed förslagsvis
följande
"Rätt till
lydelse:

23 § KL

inträder

avdrag
skulle

än så behöver

inte gå.

när inventarierna

har levererats".

också sale and lease back-affärer

komma

I denna

skrivning

att omfattas.

Vi anser att det inte nu bör ske en uttrycklig
reglering
på detta
område.
Frågan är för stor för att kunna lösas i detta sammanhang.
Sambandet
mellan
skatt och redovisning
bör vara klarlagt
innan
slutlig ställning tas. Vidare kommer här in frågor rörande ett eventuellt framtida
övergivande
betydelse
i
av det fysiska avlämnandets
detta sammanhang.

Utredningens

ställningstagande

till

att det fysiska

leveranskravet

skall

även vid sale and lease back-affärer
medför
vara uppfyllt
att
denna form av leasing i praktiken kommer att upphöra.
Vi är inte beredda att medverka till en sådan utveckling.
Om man
skulle
åstadkomma
vilja
bör
reglering
vår
uppfattnu
en
man enligt
ning ha som utgångspunkt
för denna det förslag som Industriförbundet

också

lägger

fram

värdeminskningsavdrag
med
skulle

att villkoren
kunna vara

verkan

registrera

i den
skulle

ovan
enligt

nämnda

skrivelsen.

förbundets

förslag

Rätten
inträda

till
i och

i köpeavtalet

har fullgjorts.
Ett annat alternativ
det
tillskapas en möjlighet
att
att med sakrättslig
förvärvet.
skulle då följa registreAvdragsrätten

ringen.
Mervärdesskatt

Utredningen
hälften
avskaffas.

av

-

schablonavdrag

förordar

ingående
Utredningen

vid

hyra

av personbil

avdragsrätten
att den schabloniserade
om
mervärdesskatt
på leasingavgift
för personbil
motiverar

ställningstagandet

med

att leasing
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närvarande

för

gynnas

jämfört

med

köp

på grund

yttranden

av den nämnda

avdragsregeln.
står att finna
införts av lagstiftaren
att en schablonregel
för
medför
rörelse
inte
avdragsrätt
inventarium
i
i att personbil som
för
medges avdrag
Däremot
vid förvärv.
ingående mervärdesskatt
till

Orsaken

avseende

mervärdesskatt
vid

förvärv

ändamål

beror
och

leasingavgifter,

där

Att avdragsrätt

driftskostnader.

att personbilar
endast i rörelsen.
det inte

alltid

inte medges

anses kunna nyttjas för privat
för
När det gäller avdragsrätt
klart

framgår

hur

stor del som
har lagstiftaren

räntekostnad
och driftskostnad
avser kapitalkostnad,
vilken medför avdragsrätt
för en kompromisslösning,
tagit ställning
mervärdesskatten.
Det finns, mot bakgrund
för halva den ingående

på något sätt sedan denna kominte förändrats
av att förhållandena
förorda en arman
infördes,
inte skäl att för närvarande
promissregel
lösning.
kan det bli aktuellt att så småningom
av utredningen
EG:s förslag till tolfte mervärdesskattedirektiv,
som bl a
i vissa fall. Detta
för leasingfordon
"halv"
avdragsrätt

Som framhålls

genomföra
förespråkar

talar ytterligare

för att någon ändring

av reglerna

bör göras

nu.
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Särskilt

yttrande

av

experten

Tom

Ekelund

i
Inställning
2.

Allmänna

synpunkter

Partsintressena

och behovet

mellan

leasing

näringsidkare

av lagstiftning
om finansiell
och dess
samt utredningsförslaget

och behovet

av lagstiftning

konsekvenser
3.1

Partsintressena
mellan

leasing
3.2

Utredningsförslaget

4.

Betänkandet
Andra

5

.

delen

-

och dess konsekvenser

Overväganden

och förslag

Lagförslaget

5.1

Lagförslagets

5.1.1

Inledning

5.1.2

Bakgrund

5.1.3

Paragraferna

2 och 3

5.2

Lagförslagets

7-9 §§

5.3

Lagförslagets

15 §

5.4

Lagförslagets

20-30

5.5

Lagförslaget

i övrigt

till

2 och 3 §§

2 och 3 §§

§§

till lag om internationell
UNIDROIT-konventionen

Förslag
7.

om finansiell

näringsikdare

finansiell

leasing

Konsumentleasing
Redovisning

och beskattning

8.1

Redovisning

av leasingtransalctioner

8.2

Inkomstbeskattning

8.3

Leveranskrav

9.

Mervärdesskatt

för avskrivningsrätt
-

schablonavdrag

på inventarier
vid hyra av personbil
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yttranden

Inställning
föreslår

Utredningen
såväl

bl.a.

en lag om finansiell
lagregler.

leasing som innehåller
föreslår
utred-

dispositiva

tvingande

Vidare

som
till UNIDROIT-konventioen kodifiering
av och ett tillträde
anser att en anpassning av de svenska redovisningsnen. Utredningen
Slutligen förordar
utredningen
reglerna till IAS 17 bör eftersträvas.

ningen

viss

i inkomstbeskattningen

kodifiering

ändring

och

i vad

gäller

mervärdesskatt.
inte har visat att det
Jag anser sammanfattningsvis
att utredningen
leasing
föreligger
ett behov av ett införande
av en lag om finansiell
mellan näringsidkare
eller att det finns andra skäl att införa en sådan
lag. Oavsett behovet kan jag inte heller ansluta mig till den förei
som sådan. Av samma skäl kan jag inte instämma
till
förslag såvitt avser kodifieringen
av och tillträde
UNIDROIT-konventionen.

slagna

lagen

utredningens

syn i vad gäller
och skatteregler.

av föränd-

inriktningen

inte utredningens

Jag delar

av redovisningsi och för sig utredningens
Jag biträder

ringar

förslag om en reglering
av
kan
inte
biträda
den
valt,
utredningen
lösning
men
skall regleras i en särskild lag.
utan jag anser att konsumentleasing

konsumentleasing,

Allmänna

2.

synpunkter

accepterad, men
leasing blir "formellt"
att finansiell
flexiskulle därmed förlora
sin marknadsrelaterade

En lag medför

leasinginstitutet

och anpassningsfönnâga.

bilitet

Genomförs

dömning

det framlagda

verksamheten

förslaget

med bl.a.

kommer

finansiell

därtill

enligt

min

undergå

leasing

be-

sådana

drastiskt
kommer
att minska i
att finansieringsformen
eller riskerar t.o.m.
användning
att upphöra och endast delvis ersätriskeras
härmed
I konsekvens
att vissa
tas av andra kreditformer.

förändringar

företag

internationella
från

etablerade

och försäljning

tillverkning

vilket

landet

I all korthet

skulle

öka arbetslösheten

minskar

eller

finansiering,

upphör

med

som flyttas

ytterligare.

kan befaras om
här anges varför denna utveckling
till lagstiftning.
Mina synpunkter
på utredningens

skall

förslaget

leder

allmärma

överväganden

Det finns

i Sverige

med tillhörande

såväl inom

och lagförslag

näringslivet

redovisas

under

för övrigt

avsnitten

3 ff.

i den offentliga

som behov av finansiell
leasing. I betänkanett allmänt omvittnat
och vedertagen
det anges att finansiell
leasing idag är en betydelsefull
dels produktform
för dels finansiering
av anläggningstillgångar,
sektorn

finansiering

i syfte

egna produkter

till

avsättning
att främja produktionsföretagens
av
företag såväl inom som utom det egna landet. I

509
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understrykas
att leasing har stor betydelse inte
industriföretag
utan även för mindre och medelstora
i deras avsättning av produkter.
och leverantörer
Även
saknas emelleasing beskrivs som betydelsefull
om finansiell
bör

sammanhanget

endast för större

och därmed
lertid en redogörelse
som påvisar kraften och vitaliteten
med många gånger tillhörande
behovet av denna finansieringsforrn
å ena sidan, och finansiering
för säljstöd,
tilläggsfinansiering
av
sidan.
lämnar företagen denna ñnanå
andra
Antingen
investeringar,

siering

eller

själva

via

Förening

Finansbolagens

betydelse

leasinginstitutets

utredningens

kompletterar

leasing

Finansiell

eller

finansieringsföretag

ägda
eller

kreditmarknadsbolag

i samarbete
har nyligen

finansbolag

med andra finansbolag.
slutfört

beräkningar

rn rn om
som i vissa delar
därför här redovisas.

och användningsområde,

uppgifter

i sin nuvarande

och

som
är, som utredningen
finansieringsform
som

form

och flexibel
en viktig
för
20 procent
Sverige svarar
närmare
av näringslivets
beträffande
byggnad
finansiering
armans mark, skepp,
konstaterar,

verkstadsmaskiner,

turbiner,

tåg,

i

produkt-

flygplan,

skogs- och lantbruksmaskiner,

entreprenadmaskiner,

maskiner,

också
bara

papperslastbilar,

tunnelbanevagnar,

inventatelestationer,
kommunikationsutrustning,
personbilar,
År
1993 tecknade finansbolagen
på ca 13 mdr
rier mm.
nya kontrakt
Föroch andra företag
enligt Finansbolagens
samt industriföretag
-

bussar,

enings

beräkningar

förelse

med

ringar

tidigare

har minskat

i jämför 40-45 mdr. Detta är en minskning
för investeår men andra finansieringsformer
utestående
leasingvolymer. Den sammanlagda
-

har Finansbolagens
Förening uppskattat till 110men den 31.12.1993
till
uppskattar föreningen
leasingavtalen
120 mdr. De internationella
skall läggas
mdr av denna volym. Till denna finansiering
Ett
den tilläggsfinansiering,
som många gånger lämnas samtidigt.
med leasing och byggnaden
exempel är att en gasturbin finansieras
minst

25-30

med lån.
med
Denna

finansieras
Ett annat exempel är att en större telefonväxel
med andra finansieringsforrner.
och annan utrustning

leasing

kompletterande

tilläggsfinansiering

hör ihop och det förutsätts

storlek kan uppskattas till
att båda länmas. Tilläggsfinansieringens
leasing. F.n. ökar nyteckningen
50-70 % av finansiell
av leasing30.6.1993
tecknaUnder perioden
1.1
kontrakt
hos finansbolagen.
mkr.
Under
4.854
till ett sammanlagt
belopp av
des kontrakt
motför ett sammanlagt
besvarande period 1994 har tecknats kontrakt
och
Ökningar sker också från industriföretag
av 6.811 mkr.
finansieringsfonner
på sätt som
företag och av kompletterande
tidigare sagts.

lopp

andra

Internationell

exportuppgång

leasing för export ökar alltmer
i vilken också nya marknader

i betydelse
måste

i pågående

erövras

för

att
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industri

svensk

traditionella

skall kunna hävda sig nu och långsiktigt.
ökar i allt snabbare

outvecklade

därmed

är numera
och kompletterande

behov

hos kunden

marknader

ell leasing

uteblir

försäljningen

Konkurrensen
på
utan finansiering.
så hård att attraktiva
finansisäljstödjande

eringsforrner
traditionella

de

tidigare

tillverkningen

produktsidan
liggande

takt

Östeuropa samt

såsom

exportmarknader

stora delar av Asien och Sydamerika.
nämnda outvecklade
För särskilt
marknader

och

Förutom

exportmarknaderna

förhållandevis

yttranden

gäller

idag

-

andra

eller

kring-

För såväl outvecklade

"utan finansiering

finansiering

och kompletterande

för

finansiering

är avgörande.

bl.a.

som
finansi-

ingen export".

i Finansbolagens
Detta är den bild som medlemmarna
Förening,
främst industrins
och leverantörers
finansbolag men
som företräder
finansiefinansbolag,
även försäkringsbolagsägda
samt industrins

ringsföretag,

tecknar

tillhandahålla

finansieringsformer

och leverantörer.
vilka

företags
Varje

verkligheten.

Liknande

finansbolag

Nämnda
andra

även

erfarenheter

torde

tillverkande

kan

företag

hos jämväl

föreligga

såväl säljstödjande
finansiering
som tillhandahåller
själva lämnar finansiering,
till olika
finansiering
som

finansbolag,
företag,

från

investeringar.

medför
omedelbart
förav spelfömtsättningarna
Jag menar att införande av en lag om finansiell
leasing är
eftersom andra länder, som är Sveriges viktien sådan förändring,
med några undantag saknar lagstiftning
eller
gaste handelspartners,

"störning"

ändringar.

bestämmelser

till

med anknytning

tre

stycken

eftersom

utlandetförskjuts
Tre
Ett

eller

exempel

bl.a.

och leasinginstitutets

praktiskt

taget omedelbart
det krävdes konsolidering
med

cross border

anledning
leasing,

delvis

skulle

att tillämi förhållande
till

påverkas.

verkan

bör vara nog.
i utlandet,

ñnansbolag

som
sålde dessa eller vidtog
koncernbasis.

räcker,

kan komma

flexibilitet

ägde

är tvingande

omfattas

hos marknadsaktörerna

omgående

lån p.g.a oklarheter
ändra
räntan. Ett tredje
att
behandlar.
utredningen

rörliga

eller

konkurrensförutsättningarna

är att finansbolag,

bostadsinstituten

Det spelar här ingen roll

helt

att företagen
tvingande eller

på känsligheten

exempel

Det finns

densamma.

konventionen

förhållandet

bestämmelserna

varigenom

pas,

ratificerat

ännu

om lagstiftningen
eller
Redan

En annan sådan förändring
UNIDROIT-konventionen,
som
antalet länder
att det erforderliga

leasing.
till

är en kodiñering
av och tillträde
ännu inte trätt i kraft beroende

andra åtgärder,

när

Ett annat exempel är att
med att erbjuda
upphörde

i konsumentkreditlagen

exempel

rör s.k.

om möjligheterna
vilken
investor-leasing,

beröra investorleasing
och s.k.
att mer utförligt
kan
Beträffande
investorleasing.
även
som
vara

511
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investorleasing

utgår

reformen

1991

bl.a.

i betänkandets

utredningen
främst

att investorleasing

ifrån

kapitel

var en skatteplanering
med
att industriföretag

genom
sin skattebelastning

6 och

12

inför

skatte-

goda

resultat

sätt att minska
genom att skjuta den på
till den nya lägre skattesatsen.
och lösa upp skattekrediten
Betr s.k. cross border leasing konstateras
att denna idag är en beför
finansiering
form
över gränserna,
tydelsefull
men går heller inte
sökte

framtiden

fri

konstruktion
många gånger
att leasingavtalens
i väsentlig
grad ha styrts av möjligheten
att uppnå
kan nämnas att skattefrågor
fördelar.
I sammanhanget

påståendet

från

förefaller

att

skattemässiga

betr sale lease back också behandlas.
att det allmänt får betraktas som positivt
för att
olika
finansieringsmöjligheter
erbjuda
Vidare
utredningen
tillgodose behov av inventarier
att det
anger
mm.
området
utnyttjas.
otillbörligt
inte kan hävdas att olika regler på
från den 16.4.1992
Industriförbunds
framställning
Sveriges
ang
konstaterar

Utredningen

kan

marknaden

att

en begäran
cross border leasing innehåller
skall tillkominnebärande
att rätten till avskrivning
av det
som ägare eller således en överensstämmelse
begreppet,
och skatterättsliga
som egentligen är eller i
och s.k.

investorleasing

om förtydligande
ma leasegivaren,

civilrättsliga

fall borde

varje

Bakgrunden

vara detsamma.
till Industriförbundets
av prejudikatintresse

myndigheterna

framställning
driver

bl.a.

är att taxeringsett sådant fall som

att pågå under många år. Detta
avser som kommer
innebärande
att en affärsmässigt
ett osäkerhetsmoment
främsta
motiv varit att
och vital form av finansiering,
motiverad
vars
i
för
produkter
finansiering
och
finna avsättning
stort sett upphört i
slutliga
den form fallet avser i avvaktan på skattedomstolarnas
av-

framställningen
har

till

lett

görande.
berörs av utredningen,
framställning
men de
med
eller
inslag
till
investorleasing
bakgrunden
utan
är
som
behandlas
närmare.
av s.k. cross border leasing,
syftet med angivna former är att industriföretag
Det huvudsakliga
Industriförbundets

motiv,

och andra

försäljning

leverantörer
till

företag

sin
genom bl.a. leasing skall kunna finansiera
i Sverige och utlandet för att finna avsättning

för sina produkter.

Finansiering

leasingavtal

av försäljningen
med industriföretaget

sker

vanligen

eller

leverantören

som leasetagare.
Andra sätt kan vara där industriföretaget
för
skäl bl.a. genom leasing är finansiär

genom

sedvanliga

som leasegivare

och kunden

leverantörs

annan
avsättning.

produkt

eller

själva

av olika
eller
tillverkares

eller leverantören
en annan
söker finansiering

för

sin
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Ett

skäl

härtill

yttranden

kan vara att företaget tillverkat
eller ansvarat för
i produkten.
Ett annat skäl kan vara att företaget i
fått ordern för produkten,
men att kunden funnit

någon komponent
anbudsgivningen

attraktiv,

finansieringslösningen

varför

industri-företaget

ingår

finansieringsavtalet

med en förhoppning
om att nästa gång få kunna
eller t.o.m.
leverera produkten
samtidigt få en ny order. Andra skäl
kan vara att någon av parterna vill tillägna sig kunskaper om finansigllgr att produkten man
tillverkar
ändock är närligeringslösningar

gande L

att kunderna
kommersiella

haft

andra

den

enskilda

omhändertaga

kunna

goda

affären

är samma
kontakter
är för

denna

att man vill ha, har eller har
någon av parterna elle; att
traditionella
kreditinstitut
att
varsel å
att företaget har

med

stor för
med kort

med

finansieringskällor

i

bättre

ñnansieringsvillkor

av skäl.
Med hänsyn till vad jag ovan anfört hyser jag därför
och det är endast
för Industriförbundets
framställning

gg

en

kombination

inte

framställningen
utredningens
Samtidigt

fått

en tillfredsställande

lösning

stor förståelse
att beklaga att
bl.a.

genom

försorg.
på området

pågår skatteprocesser

där skattemyndigheter-

det
är det främsta eller t.o.m.
na hävdar att skatteplaneringsmotivet
Om nu så vore fallet att företaget endast söker sätt att
enda motivet.
minska sin skattebelastning
under goda år för att förskjuta denna till
i detta. Det vore
jag inget klandervärt
olika
inte
resultat
under flera år.
utjämna
av företaget att
åberopar och har genomfört förslag
Jag fäster mig vid att lagstiftaren
år med

lägre vinster

finner

oansvarigt
med just

detta

syfte

f.n.

införande

genom

av periodiseringsfonder

och andra former.

Jag finner

det svårt att ställa mig kritisk till att företagen använder
avskrivning av inventarier,
som sedan länge är etablerad, som ett sätt
också
åren, som lagstiftaren
att utjämna
att uppnå en kontinuitet
förmår upprätthålla
införa men
försöker
ett enhetligt sätt och i
synnerhet som en faktisk affär samtidigt görs. Än mindre finner jag
eller s.k. cross border
anledning att kritisera vare sig investorleasing

leasing,

i fall

resultat

under

där huvudsakliga

motiv

av produkter
I alla händelser
området

noterar jag att utredningen
har utnyttjats.
inte otillbörligt

Ovanstående

ningarna

den.

än att utjämna olika
och finansiering

avsättning
funnit

att olika

regler

på

vad som händer,
när förutsättmarknad
förändras
konkurrenskänsliga
mer
i sitt
Jag menar att utredningen
att förändras.
konsekvenserna
av sitt förslag i dessa avseen-

exempel

i dagens mycket

riskerar
t.o.m.
analyserat
förslag

eller

är andra

flera år och där en faktisk
sker.

illustrerar
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som jag har är bl.a.

synpunkter

missförhållanden

följande.

i vad gäller

och som
konsumentleasing
Allmänna
Reklamationsgenom
numera
synes
förefaller
mig i alltför hög grad ha styrt
nämndens verksamhet,
leasing. Ett exempel är
utredningens
förslag i vad gäller finansiell

Tidigare

ha

korrigerats

vilka gäller
att förslagets tvingande regler om avgiftsändringar
finansiell
leasing till såväl näringsidkare
är
som konsumenter
för
i
konsumentkreränteändringar
reglerna
långtgående
än
mer

ditlagen
nuvarande

och ev framför
möjligheter

av konsumentleasing
i
tida behov av denna
följd av alltmer reducerade
ränteavdrag har över huvud taget inte behandlats.
Den

omfattningen

bl.a.
reglerna
av de tvingande
för finansiell
leasing har inte alls berörts.

Konsekvenserna

ändringar

avgifts-

leasing i grunden utgår från en finansiatt finansiell
och de föreslagna
reglernas inverkan
på denna kalkyl

Förhållandet
ell kalkyl
och

om

konsekvenserna

förändring
Utredningens
redogörelse
men saknar
av marknad

finansiell

för

av etablerat

regelsystem

leasings

attraktivitet

vid

en

har inte analyserats.

som riktats till vissa länder och den
som lämnas av resultatet är i och för sig intressant,
enligt min mening relevans, eftersom en beskrivning

frågeformulär

och under

vilka

förutsättningar

regler

mm

uppstått

saknas.
Vidare

saknas helt en undersökning
av de behov
motivera
skulle
lagstiftning.
som
en

och ev missför-

hållanden,

Partsintressena

leasing

och behovet

mellan

näringsidkare

av lagstiftning
om finansiell
och
samt utredningsförslaget

dess konsekvenser
3.1

Partsintressena

leasing
l

I betänkandet
behovet

någon

intressena

under

avsnitt

intressen

"10.1
inhemsk

hittills

inte är järrmstarkt

Påståendet

kan

ifrågasättas.

Riksorganisation,
och

om finansiell

av lagstiftning

näringsidkare

för
av lagstiftning
kraftfull
organisation

leasetagarnas

tagarnas
anslutna

och behovet

mellan

30.000

Allmänna

överväganden

finansiell

som kan driva
inte har anmält

leasing"
särskilt

om
sägs att

de mindre

sig, samt att parts-

representerade.
På marknaden

representerande

branschanslutna

mindre

finns
ca

bl.a.

65.000
och

Föredirekt-

medelstora

Särskilda
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Även

företag.

Sveriges

organisationer
I samband
1980-talet

med hörande

Köpmannaförbund

sådana företagsgrupper.
representerar
med att förutvarande
Bankinspektionen

yttranden

branschi slutet

av
vid leasing
fick föreatt s.k. avgiftsgolv
bl.a. dåvarande Småföretagens
Riksförbund

meddelade

komma agerade t.ex.
I anslutning härtill utarbetade
Finansbolagens
mot avgiftsgolvet.
branschen
rekommenderat
Förening
standardleasingavtal
ett av
för
avtal

de mer vanliga
för billeasing.

togs till
bestämmelserna

skedde
varvid

såväl leasegivare

hänsyn

vilka

givetvis

möjligheter

inte

till

ett relativt
sett färre antal
kan styra bestämmelserna,
för att nya konleasingkunder

ensidigt

underskattar
sina

att tillvarataga

sina branschorganisationer

genom
leasetagarens

och de enskilda

kommenterades.

utan som är beroende
av nöjda
trakt, skall kunna ingås. Därtill
tagarens

som leasetagare

å sin sida uppgår

Leasegivarna
företag,

Därvid

bestämmelser,

tillämpade

och senare ett motsvarande
en översyn av branschens då
i föreningens
Standardavtal

leasingaffärerna

alternativ

eller

är för övrigt

utredningen
intressen

ombud.

lease-

själva

eller

Den presumtive

att inte ingå något avtal utan

sitt köp på annat sätt.
att i stället finansiera
Till skillnad
från utredningen
anser jag att leasetagarna är väl
företrädda,
kunniga
oavsett detta är tillräckligt
att leasetagarna
att bedöma konsekvenserna
samt
av leasingavtal,
har ett eget intresse
givarna
av att leasinginstitutet
villkor.
acceptabelt på samtliga avtalsparters
för

Leasinginstitutet

har i Sverige

sedan 1960-talet

till

betydelsefullt

inslag

mycket

ett

branschens

i det

beräkningar

också

svenska

leasingavtal.
mer än 2 miljoner
tid ökat kraftigt
i jämförelse
med andra

tecknats

vilket

det att få tvister
missförhållanden

förekommit

Bland

offentliga

sektorn.

Hitintills

uteslutande

gott som
avtalsvillkor.
enskilda
seende.

-

bör

tyda

på marknaden

och leasetagare

leasingornrådet

-

tillsammans

former

av

med förhållan-

på att några

egentliga

inte föreligger.

avtalsparterna

leasegivare

rimligen

och

de senaste
Leasing har

30 åren

denna

utvecklats

har under

Enligt

under

fungerar

rätts-

näringslivet.

produktfinansiering,

att lease-

i egenskap

av
såväl små som stora företag samt den
har avtalsförhållandena
reglerats så

avtal, men också
av standardliknande
särskild
Behovet
lagreglering
av en

har icke gjort

Några särskilda

återfinns

sig gällande

missförhållanden

har icke kunnat påvisas.
Även
om viss osäkerhet

har förelegat

i något nämnvärt
inom

av
på
hän-

leasingmarknaden

i enskilda

fall beträffande
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hänseende,

vad som skall gälla t.ex. i sakrättsligt
sig
reglerat
hela leasingmarknaden
tillfredsställande

intressegrupper

samtliga
eller

i undantagsfall

oskälighet

emellan,

har behovet

talslagen.

Rättspraxis

själv

har på det stora
på ett till synes för
sätt. I den mån obalans

vilket
mycket knapphändig,
gande är emellertid
till intäkt för att några påtagliga missförhållanden
Andra

korrigeringsmedel

verksamma

avtalsvillkor

mellan
tillsyn

inspektionens
Till

genom 36 § avav detta lagstadi viss mån får tas
icke föreligger.

i praktiken

för

lagen

finansbolag

om
Finans-

sund kreditgivning.

anser jag att redan med utgångsomständigheter
att något lagstiftningsleasing. Jag återkomi vad gäller finansiell

från utredningen

skillnad
här

anförda

punkt

från

behov

inte föreligger

mer senare till

denna fråga med stöd av andra synpunkter.

Utredningsförslaget

3.2

i vad gäller

är
och

näringsidkare

i leasing

avtalsparter

förelegat

varit täckt
av remedium
såvitt avser tillämpningen

och dess konsekvenser

Den
leasing".
2 och 3 §§ ges en definition
av "finansiell
endast
den definieralagen avses vara direkt tillämplig
leasing. Definitionen
är avsedd att avgränsa
av finansiell

I förslagets
föreslagna
de formen

operationell
form
t.ex.
av leasing,
utesluter
en analog
men utredningen
Definisådana
former.
på
lagen
föreslagna
den
även
tillämpning
av
mellan
avsedd
dra
också
särskilt
3
§
gränsen
§
och
tionens 2
är
att
finansiell
leasing,

finansiell

leasing
mot
tvåpartsleasing,

leasing

annan

avbetalningsköp.

och kreditköp

goda skäl att antaga, att 2 och 3 §§ väsentligt kommer
och
tillärnpningssvårigheterna
tolkningsoavsett
till förmån för
finansiell
leasing
för
handlingsutrymmet
inskränka
att
Det finns

enligt

avbetalningsköpet,

min mening

vilket

en klar avvikelse
för leasingbranschen.

innebär

från gällande

rätt

Det kan ifråganyordning
en betydande
inom branschen har några fördelar av en
sättas, om intressegrupperna
förefaller
mig i denna del mest vara
Lagförslaget
sådan nyordning.
med
intresse
det
allmännas
tillgodose
ägnat att
av att komma tillrätta
Det bör också beaktas, att tilläggsstadgandet
vissa skatteförhållanden.

och

i 3 § får betydelse
iell

leasing.

icke uppfyller
i 2
dömas
t.ex.
därmed

Av

icke endast avtal om finanst.ex., att även om ett leasingavtal
för finansiell
leasing enligt legaldefinitionen

för alla leasingavtal,
det sagda följer

kriterierna

kan beväl obligationsrättsligt
mycket
samma leasingavtal
läggs till grund
och att denna senare bedömning
enligt 3
får
Tilläggsstadgandet
bedömningen.
för den skatterättsliga

bedömningen,
intresse vid den skatterättsliga
ett självständigt
leasing kan erfordra.
långt utöver vad definitionen
av en finansiell
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till

ger upphov
lagreglering.

som
rättsosäkerhet

större

under

dessa frågor

Jag återkommer

till

Konsekvenserna

för leasinginstitutet

och

förslaget

i övrigt

4.

i utredningen.

analyserats

har

avsnitt

i anförav utredningsförslaget
b1.a. om avgifter
och
bestämmelserna

de tvingande

da delar

vägledning

omfattas av legaldefinitionen,
än vad som f.n. föreligger
utan

leasingavtal,

b1.a. i vad gäller

med bristande

i kombination

Tillärnpningssvårigheterna

yttranden

genom vad som ovan anförts i detta avsnitt
med vad som hittills
gällt gei jämförelse
och särbestämi olika Standardavtal
bestämmelser

Jag menar att redan
ändras förutsättningarna
nom gemensamma
för specifika
melser
mellan
andra

ändamål

på sådant
att minska

kommer

näringsidkare

leasing
sätt, att finansiell
eller ersättas av
dramatiskt

finansieringsformer.
*

i utredningens
förslag nämJag ser för övrigt ett motsatsförhållande
riskerar
lagförslaget
ligen att leasings betydelse understryks
att
men
leasing och dess förutsättningar.
rättsfiguren
Betänkandet

4.

delen

Andra

-

b1.a.

innehåller

Avsnittet

för

lagstiftning

och förslag

näringsidkare

leasing mellan

Finansiell

10.

Överväganden

finansiell

inhemsk

som förebild
bör
utredningen

konventionen

överväganden

allmänna

leasing

10.1

om behovet
av
med UNIDROIT-

10.3.1.

lagreglering
civilrättslig
av
en inhemsk
den nuvaranför
minska
finansiell
leasing komma till stånd främst
att
de rättsliga osäkerheten och skapa en fastare grund för bedömning
av
lagen består
Den föreslagna
skälighet.
leasingvillkors
av konEnligt

traktsrättsliga
är dispositiv

leasing

för finansiell

regler
utom
förmån

på vissa

punkter

där

som särskild avtalstyp och
regler dels till
tvingande

Den föreslagna
dels av andra skäl föreslås.
till UNIDROIT-konventionens
i nära anslutning
lagen har utformats
från 1988 bestämmelser
som
som i huvudsak har samma målsättning
också att Sverige
föreslår
Utredningen
inhemska
regleringen.
den

leasetagarens

skall

tillträda

I avsnitt
menar
länder

konventionen.
6 behandlar

att Sverige
tre stycken

har trätt

i kraft.

frågan om konventionen
Erforderligt
konventionen.

jag ytterligare
bör

tillträda

har ännu

ratificerat

Det huvudsakliga

konventionen,

skälet härtill

varför

och
antal
den

är att det inte finns
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dess artiklar

affärer,

bl.a.

helt enkelt

i internationella

beroende

med anknytning

klarlägga

eller

att leasinglagstiftning
leasing endast förekommer

till

Den ursprungliga
skulle

funktion

ingen

vid

både

i kraft

leasing-

bestämmelser

i ett fåtal länder.
nämligen att artiklarna

tanken med konventionen,

rättsläget

träder

konventionen

nationell

och

internationell

fick

också ges upp p.g.a. olika staters principiella
motstånd
leasing,
föreskrifter
rätt.
mot att låta internationella
styra deras nationella
Som anges i utredningen
var man under arbetet med konventionen
medveten

i
om att denna skulle kunna fylla ut det legala tomrummet
för
de
inte
har
särskild
någon
lagstiftning.
rätt
stater, som
denna ambition
stycke har emellertid
inte
angetts i föregående

nationell
Som

något nämnvärt

lett till

Konventionen

resultat.

är således begränsad

och som tidigare sagts fyller
konventionen
föreligger
artiklar

internationella

leasingaffärer

och något behov

av
innehåller

är att konventionen
12 motsvarande
15 § i förslaget

artikel

t.ex.

till

den ingen funktion
Ett

skäl

som är atypiska för leasinginstitutet.
Konventionen
får helt enkelt
som utgör förebilden

till

svensk

lagstiftning

ansamling

komponenter
av leasinginstitutets
i vare sig internationella
tillämpas

därför

betraktas

i olika

länder,

som en
och som

som nationella

leasing-

affärer.
Av

ovanstående

skäl

anser jag att konventionen
för en inhemsk lag om finansiell

en förebild
kommer
däri gjort väsentliga
att utredningen
införa
olika
tvingande regler.
nen genom att

utgöra

är lämplig

leasing.

avsteg

från

konventio-

säger att de föreslagna svenska leasingreglerna
internationellt,
nära de som tillämpas
men så är enligt min
inte fallet då det inte finns några internationella
regler i bruk.

Utredningen

ligen

finns

länder

bygger

nationella

och

regler

i ett par fall
sina
på
respektive

Det svenska

med viss anknytning

till

leasinglagstiftning,
länders

men
förutsättningar.

har under

leasinginstitutet

närmare

leasing

dessa
trettio

att
Därtill

ligger
mening
Visseri några

regleringar
år utvecklats

till

kunnat
en rättsfigur
av sitt eget slag utan att några olägenheter
kommersiell
påvisas. En fortlöpande
anpassning har skett och pågår

ständigt.
Enligt

min

bestående
finansiell

leasingens sammansatta
är den finansiella
natur
civilrätt,
och
skatter
inom
för
redovisning
av
ramen
en
Ett flexibelt
kalkyl inte lämpad för lagstiftning.
anpassbart

avtalssystem
Visserligen
tvingande

mening

är bättre,

eftersom

är utredningens

på

-

för leasinginstitutets

hela tiden

"spelreglerna"

förslag

i vissa

delar

förutsättningar

förändras.

dispositiv,
-

avgörande

men
punk-
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kommer
kommer
reglerna
att även de dispositiva
att
ter. Därtill
skattemål
och definitioåberopas i tvister,
m.m. som normgivande
blir
Därigenom
är oklara.
nerna av leasing och dess avgränsning
sin marknadsrelakommer
att leasinginstitutet
att förlora
införs.
terade flexibilitet
och anpassningsfönnâga
om en lagstiftning
föreslår
för leasingregler utredningen
De tvingande
är atypiska
resultatet

och sätter den marknadsrelaterade

institutet
ella

i leasinginstitutet

kalkylen

vad jag ovan anfört
det fall lagstiftaren
skall

Utöver

balansen

ur spel.
under avsnitt

och den finansi-

3 får jag tillägga

följande.

vilket
en lagreglering,
kan i vart fall icke åstadkommas
således icke synes vara nödvändigt,
En till
av 36 § avtalslagen kan resultera
mer än vad en tillämpning
För

stora

delar

tvingande

lagstiftning

ingripa

till

med

förmån

för

en eller annan avhärom inte erforder-

talspart är i beaktande av vad som nedan anförs
Är lagregleringen
å andra sidan
lig och avstyrkes.

dispositiv,

kan

vad en sådan lagreglering
skall syfta till med
hänsyn taget till att leasinginstitutet
är starkt avtalsreglerat.
till utredningsförslaget
De skäl som i motiveringen
anges för en
heller
icke
Här anges
övertygande.
leasingavtalet
lagreglering
är
av

med

fog ifrågasättas,

inte är "fonnellt
erkänt" i lagstiftatt leasinginstitutet
skulle
sådant "formellt
och
behov
härav
Ett
föreligga.
ningen,
att ett
icke nödvändigt.
erkännande"
är emellertid

inledningsvis,

Lagstiftarens

utgångspunkt

den, att avtalsfrihet

råder

måste

vara och är för övrigt
och att alla avtalstyper
redan
Överhuvudtaget
erkända.
är
är

tvärtom

marknaden

om avtalsfrihet
av principen
erkännande
i utredningens
detta synsätt om behovet av ett formellt
moderna
eller
mindre
avtalstyper
fall av leasinginstitutet
- av mer
inom rättslivet
i så måtto, att nya
eller nya företeelser
problematiskt
företeelser
och institut förutsätts kunna inordnas i den i lagstiftningen

på grund

för att kunna vinna acceptans. Följden
begreppsapparaten
i rättslivet
är ett motstånd mot alla nymodigheter
som icke kan
bör istället
utgångspunkt
Lagstiftarens
inpassas i ett givet mönster.

hävdvunna
härav

förutsättningslöst
om avtalsfrihet
vara, att i enlighet med principen
direkt
strider
såvida den inte
varje ny avtalsform,
mot
acceptera
förbud
eller motsvarande.
Inom avtalsfrihetens
gällande
ram bör
således allt vara tillåtet,
som inte uttryckligen
i det
föreligger
eller
oskälighet

obalans

korrigeringsmedlen

förbjudits.
individuella

För det fall
avtalet

är

de som ovan anförts under 3.1 ovan.
för de småföretagare
av en lagreglering

Marginalnyttan
som i
egenskap av leasetagare väljer leasingen som fmansieringsform
synes
de rättsliga effekterna
också vara liten. Den osäkerhet som vidlåder
av ett leasingavtal
leasingmarknaden,

marknad som
på en så starkt avtalsreglerad
icke i någon beaktansvärd
grad kunna undanröjas

torde,
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reglering.
Varje avtalstyp,
eller tvingande
genom viss dispositiv
oavsett om den är lagreglerad eller ej, innehåller
moment av osäkerhet beträffande
de rättsliga konsekvenserna,
så t.ex. också köp- och
kreditavtalen.

"Infonnationsvärdet"

blir
därmed
av en leasinglag
med vad andra informationsåtgärder
i form av
dataprogram
mm kan ge. Vad som nu sagts om lagstift-

också lågt i jämförelse
handböcker,

stöds också av det förhållandet,
att - i ett globalt perendast
i några
lagreglering
leasinginstitutet
föreligger
av
- en
få rättssystem.
Till
har
i
lagstiftaren
andra
länder
hitintills
synes

ningsbehovet

spektiv

det vara antingen
reglera leasinginstitutet.
ansett

eller

olämpligt

onödigt

i lag

att närmare

också, att utsikanges som skäl till lagregleringen
"utvecklad
inte
skulle
standardavtalspraxis"
terna
en
vara stora.
Såsom grund härför
anförs bl a, att anslutningen
till ett "agreed
måste vara omfattande
document"
för detta skall kunna tjäna sitt
I motiveringen
för

omfattande.

Emellertid

måste vara
anges inte skälet till att anslutningen
Uttalandet
i fråga synes särskilt
i beanmärkningsvärt

aktande

vad

syfte.

efter uttalandet
anförs,
nämligen
att
som direkt
på många olika typer av objekt och branscher
är ett
hinder".
Vad utredningen
här pekar på
och därmed
spridningen
- att
skillnaderna
olika
på avtalskonstruktioner
är stora med avseende
av
"spridningen

och branscher
antyder det närmast självklara
typer av leasingobjekt
förhållandet,
varierar
på grund av att
att avtalskonstruktionema
funnit

marknadsaktörerna

så nödvändigt
i skilda

som föreligger

förutsättningar

av leasingobjekt.
Vad som inte tillräckligt

tydligt

med hänsyn till
branscher

de specifika

och för skilda

typer

i utredningen

uppmärksammats

är,

inom leasingmarknaden
icke varit statisk, utan
att avtalsregleringen
utvecklats
i avsevärd
omfattning
och anpassats till nya behov och
företeelser.

Denna

avtalsförhållanden.

har

utveckling
I

också

allmänhet

medfört

mera
leasingavtalet

balanserade

bygger
på en rad
undan för undan alltefter
som varieras och utvecklas
i det enskilda fallet och för olika slag av leasing-

standardvillkor

förutsättningarna
objekt.

Avtalsregleringen

mening

väl tillgodose

på

leasingmarknaden

min
synes enligt
tillgodoses
av dispositiv

de behov

som eljest
antagas att parterna på leasingmarknaden
redda att fortsätta diskussioner
om utveckling
av avtalsvillkoren.
påtalats under avsnitt 3.1 ovan är de mindre
och medelstora

lag.

Det

får vidare

tagen mycket väl organiserade.
Som ovan nämnts under avsnitt

några
obalans

missförhållanden

påtagliga
mellan

parterna.

är också fåtaliga;

Tvisterna

rättspraxis

har icke

i utredningen

på leasingmarknaden
mellan

är mycket

leasegivare

begränsad.

är beSom
före-

påvisats

eller

någon

och leasetagare

I det fall

i Högsta
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aktualiserats,

§ avtalslagen

36

domstolen

icke

bestämmelsen

har

föreligger

förstås,

kan

endast

ett
där
Högsta
1988
230,
NJA
antal skiljedomar.
Se
mycket
s
konstrueför fel i leasingobjektet
domstolen
godtog en friskrivning
överförde
sina antill leasetagaren
rad på så sätt, att leasegivaren
i målet
visats
det
inte
eftersom
objektet
språk mot leverantören
av
och
konfriskrivningen
Själva
drabbats av förlust.
att leasetagaren

befunnits

vara
begränsat

Såvitt

yttranden

tillämplig.

inte vara oskälig,
ansågs emellertid
av Högsta domstolen
i vissa
konstruktion
sedvanliga
leasing
finansiell
för
denna
att
för
erhålla
ersättning
för
leasetagaren
problem
medföra
att
fall kan
få.
Det
i
hovrätterna
år
avgöranden
skada fullt ut. Antalet
gemen-

struktionen
oaktat

och

domstolen

i Högsta

fallen

för

samma

hovrätterna

är dock

att

sig vara acceptabla,
trots att
för
leasetagaren
än
varit
motsva"strängare"
bestämmelser
prövade
standardleasingFörenings
bl.a. i Finansbolagens
rande bestämmelser
i påtalade

leasingavtalen

avtal.

ringen

leasegivare

mellan

på leasingmarknaden
lag.

tvingande
Avsaknaden

synes mig
av särskilda

utredningen,

föranleda

Utredningen

såväl

är, att
av nu påtalade omständigheter
och leasetagare är få och att avtalsregleeller
fungerar väl, även utan dispositiv

slutsatsen

givna

Den

tvisterna

visat

delar

leasetagare

dra

andra

regler

på samma grunder.
leasing kan, anser

slutsatser

för

finansiell

vilket
processer,
Avsaknaden
leasegivare.

onödiga

som
betänklig

är till

nackdel

av lagstiftning
särskilt
från rättssäkerhetssynpunkt,

för
är,

mot
också saknas
leasingfrågor
centrala
flertalet
för
det
att
av
Olägenheten är, enligt
vägledande rättspraxis från Högsta domstolen.
och en till vissa
osäkerheten
nuvarande
rättsliga
den
utredningen,
säger utredningen,

bakgrund

delar bristande

ovan
minska

avtalsbalans.
avtalsbalansens

Frågan

om
under avsnitt

förutsättningar

har

jag

redan

berört

förutsättningar
att
om förslagets
osäkerheten har behandlats ovan under

3.1 och frågan

den påstådda rättsliga

som sådan har jag också ovan
av en lagstiftning
har
befarade "onödiga"
behandlat.
De av utredningen
processerna
trettioåriga
närmare
leasinginstitutets
uteblivit
under
i huvudsak
historia.
Några särskilda regler för leasing, p. g.a. risken för onödiga
avsnitt

3.2.

Behovet

mig därför inte behövas. I vad gäller avsaknaförefaller
processer,
är det ingenting
för flertalet centrala leasingfrågor
den av rättspraxis
parterna att söka svar.
hindrat
att söka
parterna
inte
har dock
närmare
leasingfrågorna"

som hindrar
Vad som

på de "centrala
en lösning
verket torde
I
själva
utretts.
missförhållanden
föreligger,
I den mån
några hinder icke föreligga.
från andra rättssystem
att en rättspraxis utveckvisar erfarenheterna
slutsatser utredningen
marknadsförhållandena.
De
las som reglerar
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drar av de påtalade omständigheterna
främst
inte har ekonomisk
makt m.m.
angående

mindre

leasetagare som
rättspraxis

knapphändig

Det är därför också motsägelsefullt
mm är således i sig icke korrekt.
å ena sidan göra gällande att det finns stora,
att, såsom utredningen,
olösta
problem
leasingmarknaden
drabba
leasesom riskerar
och,
å
andra
sidan konstatera,
tagarna,
att någon lösning till dessa
icke

problem

sökts

inom

domstolssystemet.
ramen för det allmänna
tillhandahåller
lagreglering
marknaden
om
en
utvecklad
tillräckligt
och partsintressena
avtalsreglering
är väl företrädda och lagstiftaren
tillhandahåller
olika remedier
36 §
genom
Beträffande

frågan

avtalslagen,
tillsyn.

lagen om oskäliga avtalsvillkor
och Finansinspektionens
Den påstådda osäkerheten
är således reglerad eller kan om-

händertagas.
Det är påfallande
har undersökts

hur knapphändigt

den svenska

leasingmarknaden

inom

särskilt vad gäller beramen för utredningen,
hovet av dispositiv
eller tvingande lag. Någon närmare utredning
om
aktörer och balansen i avtalsförhållandena
har icke redovisats.
Fastuppfattning
mera tycks förslaget ifråga bygga på en förutbestämd
om
avtalsförhållandena.

I motiven

denna diskuteras.

leasetagare
positiva
skydda

och

eller

Vad
mindre

tvingande

vissa mindre

marknaden

skall

bl.a.

avtalsbalansen,

utan

att

gälla i ett avtal mellan s k mindre
Varför
leasegivare
skulle behovet av disregler göra sig särskilt
märkbart
för att

leasetagare

och gälla generellt för hela leasingfrågor kan ställas för större leasetagare och
några belägg för att leasetagarna generellt
sett är

Motsvarande

leasegivare.

Finns

underlägsna

i avtalsförhållandet

som

nämns

t.ex.

antyds

i motiven

verklighetsförankring
Förslaget
är till

med leasegivarna

beträffande

"de centrala

Utredningen

behandlar

Har de svårigheter

leasingfrågorna"

en

inte dessa frågor.

del dispositiv

delar tvingande.
men i avgörande
i
behovet
fråga
lagreglering
är
ovan
om
av dispositiv
relevant
även för den föreslagna
tvingande
regleringen.

Vad jag anfört

givetvis

Rättspolitiskt

synes tvingande regler till förmån för s k mindre leaseomotiverade
särskilt
vara
som sådana regler inte kan sägas
resultatet
och
verkligt
påtagligt behov på marknaden
och
vara
av ett
inte ens dispositiva
regler år motiverade.

tagare

Det

är ytterst sällsynt i såväl svenskt som ett internationellt
peri avtalsförhållanden
ingriper
mellan näringsatt lagstiftaren
idkare med tvingande bestämmelser.
Därmed bryter det förevarande

spektiv

förslaget
svensk
tecknas
vilka

rättstraditioner.
förekommer
Visserligen
mot svenska
i undantagsfall
tvingande regler, i vad som i övrigt
under näringsidkarförhållanden,
lagstiftning
som dispositiv

rätt

i
be-

fall en av avtalsparterna
har ett tydligt, utrett och dokumenterat
och är typiskt sett i en underlägsen
skyddsbehov
ställning,
som icke

i
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fallet.
Det förevarande
det nu diskuterade
leasing skall närmast jämföras med köplagen
rättigheter
lagstiftning
som rör avtalsparternas

med
är jämförbart
slaget om finansiell

dispositiv

annan

skyldigheter

yttranden

föroch
och

vid kontraktsbrott.

leasing talar
i en lag om finansiell
reglering
en tvingande
och annan närbesläkmellan lagförslaget
också kravet på kongruens
och de
lagförslaget
och mellan
köplagen,
främst
tad lagstiftning,
Mot

avtalsgränsöverskridande
som skall vara tillämpliga
införanmotivera
svårt
förhållande.
Det får antas vara synnerligen
att
leasing, när köplagen
det av tvingande regler i en lag om finansiell
orrirådet är helt dispositiv,
obligationsrättsliga
på det motsvarande

lagregler

helt

oavsett

i avtalsförhâllandet.

balansen

Samma

kongruensproblem

vid en jämförelse av de lagregler som skall vara tillämpuppkommer
avtalsförhållanden.
liga på inhemska och internationella
varit, att avtalshar utgångspunkten
i utlandet,
liksom
I Sverige
skall
nåringsidkarförhållandet
friheten såvitt gäller
vara så omfattande
och endast undantagshänseenden,
i obligationsrättsliga
som möjligt
vis inskränkas
genom tvingande regler.
bestämmelser,
lagen innehåller
Den föreslagna
som enligt min
f.n. stödjer sig
leasinginstitutet
de
andra
regler
inför
än
mening,
som

omöjliggör
Den föreslagna lagstiftningen
som är tillämpliga.
för finanleasing. Utrymmet
enligt min mening i praktiken finansiell
lagen blir avsevärt mindre än vad
siell leasing enligt den föreslagna
De avgränsningar
gällande rätt medger.
som görs mot operationell
eller

leasing
vidare

gäller

får
och mot köp innebär i själva verket att dessa avtalstyper
det
och
när
leasing
på bekostnad
utbredning
av finansiell
över huvud taget
leasing, utan att detta institut
operationell

saknas gällande möjligheten
att
Analys
analyseras.
Häranvisade
avtalstyperna.
sålunda
med
de
investeringar
finansiera
leasingen i olika avseenden
den finansiella
till regleras i lagförslaget

definieras

eller

på ett sätt som kraftigt avviker från gällande rätt genom att förslaget
leasinginstitutet
gör våld
av sitt eget slag. När
som är en rättsfigur
sker detta på ett sätt som saknar motstycke
det gäller avgiftsreglering
och avseende
såväl som nationellt,
internationellt
i annan lagstiftning,
lagstiftning.
andra frågor på ett sätt snarlikt köprättslig
mellan parterna har jag
reglerar förhållandet
I de delar lagförslaget
och t.o.m. missförockså
obalanser
motiv
uppfattat utredningens
att
hållanden

leasetagare.
Att

föreslå

förekommer

Någon
delvis

i avtalsförhållanden

utredning

tvingande

till

stöd

lagstiftning

med
härför

småföretagare

har

på dessa

som
presenterats.
grunder är inte

inte

mellan andra slag
acceptabelt, framför allt inte när avtalsförhållanden
skulle komma att omi affärspraxis,
av parter, väl dokumenterade
skulle därmed styras
finansiering
fattas. Stora delar av näringslivets
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vilja och detta
mot parternas dokumenterade
av tvingande lagstiftning
med en motivering
ifrån
utgår
obalanser
påstådda
och missförsom
hållanden
i andra näringsidkarförhållanden
där den ena avtalsparten
är småföretagare.
Ett

sådant

på leasinginstitutet

synsätt

näringslivet

såvitt

gångspunkt

borde

får

naturligtvis

finansieringsmöjligheter.

avser
i stället

ha varit

att bevara

följder

för

Utredningens

ut-

och

stärka

leasing-

institutets

av alla erkända fördelar som finansieringsform.
Leasinginstitutet
är en självständig rättsfigur;
ett rättsinstitut
av sitt
Det
har
sina
slag.
specifika
karaktäristika
och
eget
bygger på sina
Rättsbildningen
kring leasinginstitutet
egna särskilda förutsättningar.
sker med utgångspunkt

avtalsregleringen.

från den

Analogier

leasingmarknaden

från

förekommande

vad

andra
som gäller beträffande
rättsinstitut,
avbetalningsköpet,
det
sedvanliga
köpet,
t.ex.
hyra av
lös egendom,
hyra av fast egendom,
är icke utan vidare möjliga.
Skillnaden
mellan finansiell
leasing och sedvanliga hyresavtal,
inklusive

leasing, är betydande. Avtalskonstruktionen
s k operationell
finansiell
leasing skiljer sig avsevärt för den som brukas beträffande sedvanliga hyresavtal
och operationell
leasing. Förhållandena
för

är desamma

läggande

vad gäller

betydelse

ka karaktäristika
sidan

bör

köpet.

Det

är i beaktande

i lagstiftningsarbetet,
och förutsättningar

härav

att leasinginstitutets
utreds och tillvaratas.

av grundspecifiÄ andra

med närliggande

leasing vara väl synkroniserad
om finansiell
lagstiftning.
Lagförslaget
synes enligt min mening

icke vara grundat

på dessa fundamentala

varje

förslag

5.

Lagförslaget

5.1

Lagförslagets

5.1.1

Inledning

Under

avsnitt

förslag

till

förutsättningar.

2 och 3 §§

3.2 ovan har i korthet
för utredningens
redogjorts
lag om finansiell
leasing, nämligen 2 och 3 §§, vari ges
leasing" och dess avgränsning
mot andra
en definition
av "finansiell
definitionens
leasingfonner,
på andra
trots detta analoga tillämpning
leasingfonner,
samt avsikten nämligen att dra gränsen mellan finansiell

leasing

samt avbetalningsköp

5.1.2

Bakgrund

Innan

jag

till

närmare

och andra finansieringsformer.

2 och 3 §§
behandlar

nedan är det för sammanhangets

rubr.

paragrafer

och förståelsens

under
skull

avsnitt

5.1.3

nödvändigt

att
min syn som bakgrund till min inställning
till 2 och 3 §§.
i betänkandets
Vägledningen
andra del
överväganden
och förslag
-

jag tecknar

Gällande
över

rätt

huvud.

Däremot

leasing

ningen

mellan

lagen

1978:599

vederlag
föreligga
stycket,

ej.

föreligger

leasing eller leasing
av finansiell
beträffande
gränsdragviss lagreglering

definition
finns

tredje

I 1

avbetalningsköp.

och

stycket,

m.fl.,
mellan
näringsidkare
om avbetalningsköp
eller
betalning
uthyrning
att om avtal "betecknas
som
som
ändå anses
skall avbetalningsköp
för varans nyttjande"
"om det är avsett att den till vilken varan utlämnas skall bli

stadgas,

ägare

saknar

specialmotivering

och någon

knapphändig

är för övrigt

yttranden
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i 3

återfinns
bestämmelse
av denna". En motsvarande
Rättspraxis
1992:830.
konsumentkreditlagen
är mycket

bestämmelserna

andra

beträffande

Ett regeringsrättsavgörande

knapphändig.

RR 1987, ref 166. Någon
av intresse är det s k täckdikningsmålet,
vid
Grundläggande
domstols-praxis
Högsta
synes inte föreligga.
i
det
också
klart
uttryckes
såsom
bestämmelserna
är,
tolkningen
av
hur

regeringsrättsavgörandet,

nämnda

avtal

ett visst

år att beteckna
av avtalet

bedömning

Utfallet
obligationsrättsligt.
av en sakrättslig
för den skatteAvgörande
sägs av Regeringsrätten
vara irrelevant.
kvalitet,
är således avtalets obligationsrättsliga
rättsliga bedömningen
allmänna
principen
med
den
att den
också
vilket
överensstämmer
bedömskall
vila
på
transaktion
bedömningen
skatterättsliga
av en
och obligationsrättsliga,
från civilrättsliga,
ningen av transaktionen

utgångspunkter.
Vad

sedan gäller

den närmare

i rättspraxis

avbetalningsköp

gränsdragningen
och

praxis

mellan

i allmänhet

leasing
förefaller

och
det

relevanta

skall ske av samtliga
att en helhetsbedömning
Det torde härvid vara klart, att det är avtalspartemas
avsikt såsom den gestaltar sig i själva avtalsögonblicket
som har den
och
praxis i
rättspraxis
På
grundval
betydelsen.
övergripande
av

vara

rimligt

omständigheter.

övrigt

skulle

följande

generella

princip

kunna

uppställas

så vitt

gäller

gränsdragningen:
Om

det

avtalets

för

avtalsparterna

utformning,

mot bakgrund
av
och användning
mm
skall övergå
leasingobjektet

i avtalsögonblicket

leasingobjektets

karaktär

som klart, att äganderätten till
eller vid ett
i avtalsögonblicket
till leasetagare,
från leasegivare
att beteckna som ett
är avtalet obligationsrättsligt
senare tillfälle,

framstår

avbetalningsköp.
Tillämpningssvårigheterna

i praxis har emellertid

varit påtagliga,

med

fallen, där det redan av avtalet
av de föga kontroversiella
eller eljest skall övergå till
automatik
äganderätten
med
att
såväl
har
rätt som skyldighet
att
leasetagaren
leasetagaren
eller
såsom
det
uppenbart,
där
det
eller
är
att leasingobjektet,
förvärva

undantag

framgår,
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för avtalsparterna

mer att förbli

återtagande

i avtalsögonblicket

hos leasetagaren
icke

leasingobjektet

-

för överskådlig

framtid

kommer

att ske därav med hänsyn
förenade
därmed jfr täckdikningsfallet
är
som
rätt synes vid en obligationsrättslig
bedömning

höga kostnader
I gällande

dessa uppenbara

kom-

och att något
till de mycket
ovan.
endast

fall

av förtäckta avbetalningsköp
ges en sådan rättsI de övriga fallen av mera svårbedömt
lig kvalitet.
slag synes i praxis
uppvisas en mycket stor försiktighet
eller återhållsamhet
vad gäller
beteckna
såsom
leasingavtal
och ett förtäckt
att
ett
ett skenavtal,
Så t.ex.
avbetalningsköp.
ansetts vara utslagsgivande,
icke andra omständigheter,
karaktär

klart

har

icke

förekomsten

heller

av en köpoption
av en säljoption,
om
avtalsvillkor,
leasingobjektets

existensen

och särskilt

tyder

på att fråga är om förtäckt avbetalningsköp
mm
där köpoptionen
i det ifrågavarande
se återigen täckdikningsfallet,
avtalet icke i sig var utslagsgivande.
Bakgrunden härtill synes vara,

tillräckligt
tydligt manifesterar
att varken köp- eller säljoptionen
avsikt i avtalsögonblicket
Avgörande
om äganderättsövergång.
för denna fråga icke vara optionen i sig, utan den ekonomiska
månen

av optionen,
ögonblicket.

såsom

den framstår

för

På samma sätt som köp- och säljoptioner
som har betydelse för äganderättsövergången
villkor
eller

i leasingavtalet

skyldighet

utgång.

Samma

avtalsparterna
miska

avtalsparterna
bör

andra

bedömas.

för-

i avtals-

avtalsvillkor
Hit

hör t.ex.
att anvisa köpare
vid leasingavtalets

om plikt
att själv förvärva

för

helhetsbedömning

av vad som framstår som klart för
såvitt gäller det förväntade
ekono-

i avtalsögonblicket

leasetagaren

leasingobjektet

utfallet

bör
av det ena eller andra handlingsalternativet
vari leasingperioden
gälla leasingavtal,
i stort sett sammanfaller
ekonomiska

leasingobjektets

en
kan

t.ex.
med

livslängd

oavsett om detta har knutits
till en ursprunglig
bestämmelse
i leasingavtalet
eller beror
t.ex. en
för leasetagaren att förlänga leasingavtalet,
skyldighet
så att samma
resultat uppnås.
måste även i dessa fall vara en bedömAvgörande
ning av samtliga omständigheter
såsom de framstår för avtalspartersärskilt

na i avtalsögonblicket
vid
ståndsskyldigheten

frånträdande

väntade

vid leasingavtalets

marknadsvärde

ekonomiska

kommer

avtalsögonblicket,
att kvalificera

av avtalet,

rörande

får

skade-

leasingobjektets

utgång,

den praktiska

att återta leasingobjektet
mm.
framstår som klart i avtalsögonblicket,

dessa omständigheter,

betalningsköp.

avtalsvillkor

möjligheten

för avtalsparterna

rättsövergång

och

I de fall

föroch
det

att ägandeatt ske vid en given tidpunkt mot bakgrund av
såsom de är att bedöma av avtalsparterna
i
betecknas
förtäckt
leasingavtalet
som ett
av-

I andra fall skall leasingavtalet
som ett leasingavtal.

obligationsrättsligt

vara
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leasing saknas, enligt
av institutet
en definition
för närvarande
angivits,
en sådan i gällande rätt. I

sedan gäller

Såvitt
vad

som

ovan

varvid

trepartsleasing,

respektive

brukar

Skillnad

och definitioner.

begrepp

i

det

göras
fallet

senare
Vidare

en leverantör.
varvid
egendom,

inkopplats

leasingavtalspartema

vissa mycket

utkristalliserats

praxis har däremot

näringslivets
hållna

yttranden

allmänt

mellan
det

två-

utöver

förekommer

träffas
av
betecknande
är, att
två parter. För den s k investorleasingen
finansieras
delvis
helt
eller
verksamhet
leasegivarens
av en s k inoch
leasingobjekt
leasingrättigheter
vestor,
som antingen förvärvar

sale

and

back

lease

lös

avtal

i regel

mellan

för en operativ lease
emottar dessa såsom pant. Karakteristiskt
lease, kan mycket översiktligt
sägas
från en finansiell
skillnad
eller
mindre
leasen
leasegivaren
i
den
operativa
tar ett mer
vara, att
service,
operativt ansvar för leasingobjekten urval, tillhandahållande,
eller

till

reparation,

eller liknande.

är därmed

enligt

allmänt

Kärmetecknande

språkbruk

för den finansiella

friskriver
i en trepartslease enligt leasingavtalet
innefattande
gott som allt, operativt
ansvar,
Några klara och detaljerade riktlinjer
ansvaret.
de båda formerna

mellan

ningen

ges emellertid

även det köprättsliga
beträffande
avgränsicke.

2 och 3

Paragrafema

5.1.3

leasen

att leasegivaren
sig från allt, eller så

i branschpraxis,

beskrivningen
bakgrund av den ovan översiktliga
av gällande
samt mellan olika
rätt såvitt gäller leasingavtal och avbetalningsköp
skulle det visserligen kunna hävdas, att oklarheterleasingavtalstyper
till
bör komma
lagreglering
så
många
är
att en tydligare
pass
na
De
emellertid
ifrågasättas.
kan
stånd. Behovet
av en lagstiftning
har, såvitt kunnat påvisats, icke föranlett
oklarheter
som föreligger

Mot

eller

svårigheter

missförhållanden

inom

den aktuella

branschen.

leasing i förslaget till lag om finani 2 § av finansiell
och vad som i branschpraxis
tvåpartsleasing
siell leasing utesluter
från
lagens tillämpningsområde.
betecknas som operationell leasing
för finanLegaldefinitionen
rymmer även vissa brister. De kriterier
Definitionen

siell
Här

Varje kriterium
är kumulativa.
som ges i definitionen
skall föreligga.
finansiell
leasing
för
uppfyllt
att
vara
I
förväntas
uppkomma.
avsevärda
tillämpningssvårigheter

leasing

således

måste

kan

definitionen
avtalet

väljer"

eller
eller

förutsätts,
till

och

att den s k leverantören
med har ingått detta,

"specificerat"

leasingobjektet,

"känner
att

att
leveransavtalet
i

till"

leasing-

leasegivaren

"inte

leasetagaren

"ges

tillfälle
att godkänna sådana villkor
som har betydeloch att de leasingavgifter
som leasetagaren skall erse för honom"
"att täcka hela eller den huvudär beräknade
lägga eller garanterar
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delen av" leasingobjektets

sakliga

de lokutionerna
svåra

i legaldefinitionen
När

bedömningsfrågor.

leasingavtalet

anskaffningskostnad.

är inte

det

De nu citeraotvivelaktigt
många och

rymmer

skall

ha "känt
t.ex. leverantören
med "borde känna till"

tillfyllest

till"
Vad

skall

inte känt till sagda förhållanden
gälla om leverantören
Upphör
i och med denna kunskapsbrist
ett leasingavtal
att vara ett avtal om
finansiell
Vad skall gälla om
leasing, och vad skall gälla istället
Skall detta medleasegivaren förordar en viss leverantörs
produkter
föra att leasegivaren
varit med om att "välja" leasingobjekt,
eller till
och med "specificera"
Det förhållandet
ett sådant
att leasegivaren
direkt eller indirekt
eller "specificerar"
bör
"väljer"
leasingobjektet
i princip

icke påverka

aktionen,

och frågan

mätas rättslig

den formella,

legala strukturen

är om förhållandet

över

huvud

i affärstranstaget

avsevärda.

till-

relevans.

i vad avser punkten 4 i 2
tillfälle
att godkänna" leveransvillkor
ges
i lagförslaget
Ingenting
som sådant indikerar

Tillämpningssvårigheterna
leasetagaren

bör

"skall

om att
är också
vad

som
med att leasetagaren skall ges ett sådant tillfälle
till godkänUnder vilken tidsperiod
skall leasetagaren ges denna möjligVad händer om leasetagaren över huvud taget inte kommenterar

menas
nande.
het

villkoren

givarens

i leveransavtalet

med leasetagaren

kontakt

ett tillfälle
den första

till

godkännande

kontakten
allmänna

rantörens

Vilka

krav
för

uppställas

på lease-

att fråga skall anses vara om
gälla om leasetagaren redan i

Vad skall

haft tillfälle

med leverantören
leveransvillkor

skall

För det fall

att bedöma leveleasetagaren inte ges

tillfälle
skall lagen uppenbarligen
inte
att godkänna leveransvillkoren
Skall detta vara den enda konsekvensen
anses vara tillämplig.
av att
icke erhållit
leasetagaren
slag Kan således
ett tillfälle
av omnärnnt
till sådant
på fall där tillfället
lagens tvingande
regel inte tillämpas

godkännande

inte lämnats

Av den föreslagna

lagtexten

framgår

heller

vara av betydelse för leasetagaren.
Vad gäller punkten 5 i 2 § uppkommer
skall

gälla

leasegivarens

om
inkorrekt,

såtillvida

en betydande
subjektiva
givarens
täcker

täckande
är fråga

beräkning

inte vad som skall anses
främst

sedermera

frågan,
visar

vad som
sig vara

som de belopp som leasetagaren erlägger inte ens
del av anskaffningskostnaden.
Skall härvid lease-

insikt
dvs leasingavgifternas,
om beloppens,
ha
anskaffningskostnader
avgörande
betydelse, eller
av
en
Vad skall för övrigt gälla om
bedömning
om en objektiv

från leaseinnehåller
särskilda villkor
leasingavtalet
om uppsägning
avviker
från
de
villkogängse
tagarens sida av leasingavtalet,
som
Även
delen"
tillämpnings"huvudsakliga
ren
uttrycket
rymmer

svårigheter.
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som frågorna
synes nu angivna tillämpningssvårighet
i vad avser frågan
med bristande
vägledning
i kombination
leasingavtal,
som icke omfattas
om vad som skall gälla beträffande
för
rättsosäkerhet
till
betydande
upphov
ge
av legaldefinitionen,
branschen,
av den mängd av
som mot bakgrund
en rättsosäkerhet
får anses vara betydligt större
tillämpningssvârigheter
som föreligger

Sammantaget

väcker

Följaktutan lagreglering.
än den som funnits i branschen hitintills
osäkerhet
skapa
§
än att
ägnad
definitionen
i
2
ligen är
att
mera
nuvarande
form.
sådan, och bör därför inte antas i
undanröja
av definitionen
för
skyldighet"

3 § år en förlängning
en "rätt- eller

Lagförslagets

innehåller

leasingavtalet

i 2

Om

leasetagaren

till visst pris, eller om i avtalet har stipulerats
att lösa leasingobjektet
vid avtalets slut "skall säljas eller värderas och det
att leasingobjektet
mot objektets kalkylerade
ändå betraktas som en finansiell
har ett "beaktansvärt
sättningen,
att leasegivaren
till
i förhållande
värde utvecklas
leasingobjektets

erhållna

avräknas

priset

skall

tid",

avtalet

skiljelinje

mellan
skulle

Stadgandet

med

Avsikten

motsvarande.

bedömningen

och

ningssammanhang.

finansiell

därigenom

1

av hur
eller
förvärvspris
intresse"

vara att dra en
och avbetalningsköp.

även vid den skatterättsliga

de bedömningar

resas:

och tilläinpningssvårig3 § ger upphov till betydande tolkningintresse".
"beaktansvärt
lokutionen
detta
gäller
Främst
heter.
lokution
motsvarande
inte en
förekommer
Såvitt kan överblickas,
Vad
lagstiftning.
avtals- eller köprättslig
i nu gällande kredit-,

perspektiv

och från vems
intresse",
med ett "beaktansvärt
saken skall bedömas, framgår icke av lagförslaget.

Stadgandet

reglerar

som

2

samma
förut-

torde

samt kredit-

få betydelse

vid

som skall göras i redovisleasing ges således i
Definitionen
av finansiell
enligt min
i 3 § kan emellertid
Mot tillägget

vid

2 § som 3
mening flera invändningar
såväl

bestämmelsen

leasing

värde

lease under

menas

vad jag anfört

endast vissa av de omständigheter
som, enligt
helhetsbedömning
vid
tillmätas
vikt
kan
en
ovan,

avbetaleller ett förtäckt
ett leasingavtal
Över huvud taget ger icke stadgandet ett
för att fråga i varje enskilt fall skall vara om en
klart uttryck
Till detta
helhetsbedömning
av samtliga relevanta omständigheter.
tänkas
kan
kommer,
att endast vissa av de omständigheter
som
skapar
och att lagförslaget
lagregleras,
uttryckligen
aktualiseras

huruvida
av frågan,
föreligger.
ningsköp

betydande

osäkerhet

omständigheter

om vad som

av betydelse.

skall

gälla beträffande

övriga
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innebär

min

en väsentlig inskränkning
leasing till förmån för avmed gällande rätt. Det är tydligt
"beaktansvärt
intresse" närmare tolkas
hur
uttrycket
oavsett
- att
i 3 § utsträckta
legaldefinitionen
den genom tilläggsstadgandet
av
finansiell
leasing kommer att medföra,
att väsentligt fler avtal om

Stadgandet

enligt

för
av tillämpningsområdet
i jämförelse
betalningsköpet

finansiell
såväl

mening

finansiell

kvalificeras

leasing

obligationsrättsligt

avbetalningsköp,
som förtäckta
innebär
skatterättsligt.
Stadgandet
som
från gällande rätt. Mot bakgrund av vad

således en klar awikelse
gällande rätt om gränsdragningen
jag anfört
ovan beträffande
och i beaktande av
leasing och avbetalningsköp,
mellan finansiell
"beaktansvärt
intresse",
tolkning av lokutionen
synes
gällande
praxis beteckde
enligt
leasingavtal,
del
som
av
en stor
leasing, att kvalificeras
nats som finansiell
som avbetalningsköp.
så sätt innebära ett betydande ingrepp
kommer att
Lagförslaget
i 3 § har till
förhållanden.
Tilläggsstadgandet
i näringslivets

varje rimlig

så snart
att det blir en fråga om avbetalningsköp
värde utvecklas
i hur leasingobjektets
varens intresse
i avtalsögonblicket.
såsom saken framstår
beaktansvärt,

följd,

skall jämföras
mellan

finansiell

med beaktande

i avtalsögonblicket

leasingobjektets

såsom avtalsvillkor,

står som klart,
att äganderättsövergång
kvalificera
avbetalningsköp.
som
4

Såsom lagförslaget
skall

har utformats

ha bevisbördan

Utformningen

ligger.

faller

bevisbördan

icke

är

Detta

med vad som enligt gällande praxis är skiljelinjen
nämligen om det
leasing och avbetalningsköp,

för avtalsparterna

digheter

leasegi-

t.ex.

för

skall

i 3 § lämnas
att

av stadgandet
på leasegivaren.

karaktär
ske,

av omstänmm fram-

avtalet

är att

öppet om vem som
intresse"
före-

"beaktansvärt

ger närmast
En sådan

vid

handen,

att

bevisbörderegel

Enligt
betecknas som omvänd bevisbörda.
det den part som gör gällande, att fråga är
och icke leasingavtal,
att visa att parternas
om avbetalningsköp,
skulle ske;
avsikt i avtalsögonblicket
var, att äganderättsövergång

skulle

i själva

gällande

verket

rätt åligger

bevisbördan

åligger

den som påstår skenavtal.
*

ger således upphov till avsevärda tolkningsför
handlingsutrymmet
och tillämpningssvårigheter
samt inskränker
finansiell
leasing till förmån för andra kreditfonner.

2 och 3 §§ i lagförslaget
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5.2

yttranden

7-9 §§

Lagförslagets

föreslår i 7-9 §§ en tvingande reglering avseende avtalsUtredningen
möjligheter
frågan om ändring
parternas
att reglera
av leasingfår ändras endast om förbeavgiften under leasingperioden.
Avgiften
håll för ändring skett och förutsättningarna
för ändring och avtalets
i leasingavtalet.

angivits

har

ränta

Höjning

får ske endast

om

referensränta

som

motsvaras
av en höjning i en noterad
föreslås en omfattande
givits i avtalet. Därtill
leasegivaren.

ningen

min

Enligt
de till

förmån

tvingande

kan allvarlig

mening

kritik

från flera utgångspunkter.

regleringen

för

mellan

förekommer

i svensk
har

Utredningen

riktas

Reglerna
Som jag

leasetagarsidan.

reglering

informationsplikt

näringsidkare

höjanför

mot den föreslagna
föreslås vara tvingananfört

tidigare
mycket

sällsynt.

ovan är
Sådan

utredda fall.
rätt endast i ett fåtal och grundligt
inte presenterat
till stöd för en
något underlag

De indikasom kan anses bryta mot svensk rättstradition.
avgiftsändringar
genomförts
på
leasingmarknaden
på ett
att
om
vilka
till
stöd
åberopas av utredningen
leasetagare oskäligt sätt

lagstiftning
tioner

mot
för en tvingande
reglering
är såvitt känt
i varje fall inte i betänkandet.
presenteras

inte

dokumenterade

och

de senaste årens kraftiga ränteförändringar
har otvivelaktigt
b1.a.
i
Det
skett höjningar
leasingavtal.
är inte osannolikt
av avgifter
Under

mellan upplåningsräntor
att ökningen
av marginaler
har skett vilket
i tillämpliga
styr leasingavgifter
kommit
i övrigt.
Detta avviker
på kreditmarknaden
från

på hela

marginalrörelserna

kreditmarknaden

och räntor
delar
dock
och

även
i regel
kan

inte

som
föreinte
be-

i tillämpliga
delar och för
samt förekommer
som oskäligt
på alla slag av
än de som nämnts
även på andra grunder
marknader
och produkter
och
den offentliga
sektorn.
Den av
kan enligt min mening inte
utredningen
presenterade uppfattningen

tecknas

övrigt

motivera
underställts

De fall som
av just leasingprodukten.
en särreglering
också
Finansinspektionen
på detta område har följdriktigt

avvisats.
Vad

därefter

endast

leasingavgiften
referensränta.

Denna

upplåningskostnader.
sin

arrangerat
referensränta,
räntan

möjlighet

Detta

träffar

endast

förändras.
till

ändras

Kl

Om

i den
med

referensränta

en

leasingavtal

äger ändra
däremot

Composite

föreslagna

följsamhet

får inte kopplas

innebär
till

upplåning

och

Composite,

innehållet

gäller

regleringen
till
till

en uppgiven
leasegivarens

att om en leasegivare vilken
viss räntesats,
exempelvis
med

kunden

leasingavgiften
leasegivaren

med

får

har
Kl

denna

som
om Kl Compositemister sin upplånings-

och således får en fördyrad

upplåning,
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utan att referensräntan
leasingavgiften.
slag

förändras,

får denna förändring

En sådan lagstiftning

ge genommin uppfatt-

är enligt

ning inte acceptabel.
Det är bland

och industriföretag

leasegivare

större

upplåningsmodellen.

med den beskrivna

mycket

vanligt
på markna-

I leasingavtalen

den löses den beskrivna

situationen
genom en avgiftsändringsklausul
ändra
leasingavgiften
leasegivaren
rätt att
utöver förändger
ringen i referensräntan
sätt spegett korrekt
om denna inte längre
Likaså
avtalas
upplåningskostnader.
lar leasegivarens
en rätt att
överge referensräntan
om denna upphör att noteras eller blir obruk-

vilken

skulle

objekt

större

denna

av

Om

skulle

i leasingavtal

att knyta

rätten

via

bli

leasing

är de nuvarande

är av lätt inför enskilda
till

leasingavgiften

riskexponeringen

storleksordning

upphöra.
Även för leasetagarsidan

förfaringssättet

leasegivare

förmenas

upplåningskostnader
siering

angivna

Det

av annan anledning.
sedda skäl nödvändigt.

bar

alltför
skulle

sina

stor. Finanminska
eller

avgiftsändringsklausuler-

Leasetagaren
är för finansiering
av dessa produkter
na till fördel.
och kan
beroende av leasegivare med uthållig
fmansieringsförmâga
inte

går omkull
på grund av förhinder
att leasegivaren
i förhållande
till sina upplåningskostnader.

riskera

beskrivits

leasingobjekt.
dock

kan

ovan
I denna verksamhet

att de flesta

En tvingande
skulle

framtvinga

mindre

företag,

till

högre

och

på att upplåningskostnaderna
i samhället.
Om därtill

skulle

således

finansiering

för

referensränteregeln
skulle

bli

så stor

att leasingfinansiering

genompå-

införda

reglerna

i konsumentkreditlagen.

De nu föreslagna
i näringsidkarförhållanden
är strängare

§ konsumentkreditlagen

lagstiftning.

om räntereglerna
till

sin

Jag hänvisar

och dess förarbeten.

att leasetagaren i samband med byte av refei visst fall skall äga rätt att förvärva
till dess
leasingobjektet

Utredningen
rensränta

kalkylerade
ingriper

dyrare

den föreslagna

kan göras med de nyligen

ll

lease-

Detta
som hos leasetagare.
inte är följsamma
mot olika refe-

om avgiftsändring
utformning
än denna konsumentskyddande
i denna del till

till

i omfång.

minska

ändringsklausuler

vanliga

referensränte-

hänvisar

upplåningskostnader

leasegivarens

utan koppling
föras skulle riskexponeringen
En jämförelse

idag

för

leasegivarsidan

rensräntor

tagligt

bilden

utan koppling till någon referensränta.
för obligatorisk
referensränta
förmån

räntor

på såväl

till

förekommer

avgiftsändringsklausuler

lagstiftning

leasingaffärer

större
med

kompletteras

upplåningskostnader

givarens

beror

inverkan

regleringens

föreslagna

Den
vilken
avtal

att

leasingavgifter

justera

föreslår

restvärde.

i leasingfiguren

Förslaget,

utan motivering,
som framläggs
på ett markant
sätt. En av leasingfigurens
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karakteristika
mest framträdande
avtalsbrott.
Det kan inte enligt

är dess ouppsägbarhet,
min

mening

yttranden

vid sidan av
att ändra

ifråga

komma

kalkyl på sätt som
som grundar sig på en finansiell
Under
alla
förhållanden
analys.
beskrivits,
närmare
är
utan
det anmärkningsvärt
att leasegivaren,
om leasetagaren skulle utnyttja
leasingfiguren,

tidigare

till

möjligheten

föreslagna

den

förvärv

få tillgodoräkna

inte skulle

perioden,

det förtida

för

kompensation

annan
inte ens i konsumentlagstiftningen.

avtalsslutet.

Detta

anger att UNIDROIT-konventionens
15
i sak tagits in i leasinglagens

Utredningen
ändringar

leasingeller

förekommer

15 §

Lagförslagets

5.3

under

av objektet

sig ränteskillnadsersättning

paragrafen

är dispositiva.

ifrågasätta

artikel

Artikel

och är atypisk

artikel

12 utan

artikeln

som

12 är en av konventionens
för leasing och avser därtill

mest
s.k.

Såväl

cross border leasing.
15
I lagförslagets

"har
andra stycket, stadgas, att leasetagaren
avtalsdel
leasingavgiften
hålla
så
rätt att
stor
som motsvarar
av
en
har företagit rättelse eller leasetagaren
brotten tills dess leasegivaren

stadgandet innebär en
att åberopa avtalsbrottet".
för den
att hålla inne en del av leasingavgiften
sida
sker
från
leasegivarens
på
rättelse
icke
sätt
händelse
som närmahänseende hänvisas
första stycket. I rättspolitiskt
re regleras i 15

har förlorat
rätt för

till

rätten

leasetagaren

vad jag

Härtill

lösningar

Konventionens

eller

av dispositiv
ovan om behovet
kan jag anföra följande.

anfört

lagreglering.

bl.a.

utredningen

jämför

tvingande

med tysk rätt.

I

bör emellertid

understrykas,
om en detentionsrätt
rätt i denna del bygger
en tillämpning
av en jämkningsmotsvarande 36 § avtalslagen i svensk rätt dock avseende

vad gäller förslaget
att tysk

regel

Standardavtal

dömning

i den

bilda

Det

mönster

en skälighetsbeatt
synas naturligt
förslaget om finan-

och

standardavtalslagen

fallet.

i det enskilda

låta konventionen
siell

tyska

kan måhända

för det svenska

leasing.

Frågan

är emellertid

varför

det inte kunde

låta rättspraxis,

som i tysk rätt,
regeln i 36 § avtalslagen,

styra

har i tysk rätt från lagstiftarens

utvecklat

vara tillfyllest

grundval

rättsutvecklingen.

att, precis

av jämknings-

Såvitt

kan förstås,

att införa bestämför endera parten i leasingavtals-

sida icke övervägts

till förmån
om detentionsrätt
i Tyskland
sak
förhållanden.
En annan
är sedan att rättspraxis
Härtill
i praktiken.
mån fått genomslag inom leasingbranschen

melser

i viss
kom-

att i motiven
att det för mig hade fallit sig naturligt
mer
stadgandet redovisa den tyska rättens ståndpunkt
till det förevarande
emellertid,
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för en sådan ståndpunkt
och förFinns
den tyska leasingbranschen
jämte avtalspraxis.

bevekelsegrunderna

delar,

inom

hållandena

i Tyskland

föra leasingmarknaderna

rättspraxis,

Någon
stor utsträckning
heller har utredningen

t.ex. den som valts
nämligen
att om särskilda

i USA

och som leder
överenskommelser

lösningar,

riktning,

att leasetagaren

så är utgångspunkten

avtalet,

De för-

givit upphov till
som i Tyskland
kan de antas föreligga
och
även i Sverige,

de i lika
om så är fallet, föreligger
har icke presenterats.
härvidlag
andra

kommensurabla

missförhållanden

eller

förevarande

att i här aktuellt hänseende jämÄr situationerna
och Sverige
på

och Sverige

i Tyskland

leasingmarknaderna
hållanden

för

något underlag

överhuvudtaget

svarar

analys
prövat

i motsatt
i
gjorts

för leverantörens

insolvens.
till

definition

"detentionsrätt"
av att införa
rutiner
eller senare utvecklar

till

15 §
svårigheter
att sanimanjämka
finansiell
i
Konsekvensen
2
leasing
av
förr
kan förutses bli, att leasegivaren

leder

Lagstiftningstekniken
med förslaget

än tidigare
att i större omfattning
Eftersom
leasemedverka
i och engagera sig i valet av leverantör.
generellt sett får antas ta en
givaren på grund av "detentionsrätten"
större

risk

för

kan

leasingavtalet,

med

reducera

leasegivaren

kontrollera
endast genom att i större utsträckning
Följden härav kan antas bli, att den tredje punkten
för att det skall

sättningen

föreligga

finansiell

risken

leverantörsvalet.

i 2 § om att förutleasing är, att "leasegitillhandahåller
objektet",

eller själv
specificerat
varen inte väljer,
Istället kan förutspås en utveckling
icke utan vidare kan uppfyllas.
därhän, att leasegivaren i själva verket utser en sådan leverantör
som
Stadgandet om
leasegivarens krav på en "god" leverantör.
uppfyller
inom branschen
så sätt till en utveckling
i förslaget till
leasing
regleras
finansiell
bort från den typen av
som
leasing. För denna typ av leasing, som således
lag om finansiell
tillhandahåller
förslaget
inga spelregler
ligger utanför definitionen,
"detentionsrätt"

leder

såvitt gäller frågan om
är dessutom ytterst knapphändiga
istället.
vad som skall vara tillämpligt
Såvitt sedan gäller frågan om kongruens mellan köplagen och för-

och motiven

slaget till

kontantköp,

leasing saknas motiv
lag om finansiell
vilket möjliggörs
genom upplåning

marknadsbolag,

och

rättigheter.

leasetagarens

Genom

leasing,
förslaget

såvitt
till

gäller

eller

köparens

"detentionsrätt"

skapas

och dessutom illa motisom är oförklarlig
kan inses, skäl att ge en leasetagare bättre
även om fråga är om en mindre
kontantköpare

en inkongruens
Det saknas såvitt

emellertid
verad.

finansiell

att skilja mellan ett
i bank eller kredit-

rättsskydd

än varje

företagare

endast

ett leasingbolag

av det skälet, att finansieringen
i det förra fallet.
I själva verket

tillhandahålls
kan

av
"detentions-
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en särskild bankgaranti utställd av leasegivaren till
inte motsvarar
för det fall leasingobjektet
förmån för leasetagaren,
till förmån för
leveransavtalets
krav. En dylik särskild bankgaranti
rätten"

liknas

vid

ges den vanliga
och inkongruens.

leasetagaren

som

inkonsekvens

köparen

är ett tydligt

tecken

på

i större utsträckning
än tidigare
att leasegivaren
och exponeras
att tvingas engagera sig i valet av leverantör,
ger till effekt, att leasegivarna i allmänav en större risk än tidigare,
Det kan antas att dessa kostnader kommer
het ådras större kostnader.
vilka slutgiltigt
får
helt eller delvis på leasetagarna,
att övervältras
för genomförandet
bära kostnaderna
av "detentionsrätten".
förhållandet

Det

kommer

mellan
är, att konkurrensen
av "detentionsrätten"
för
sedvanlig
å ena sidan, och banker mil.,
som svarar
å den andra
kreditgivning,
helt eller delvis,
t.ex. vid kontantköp
En vidare

effekt

leasegivare,

att snedvridas på grund av leasegivarens ansvar jämenligt stadgandet ifråga.
med en bankgaranti
i en enda beI 15 § är syftet att lösa hela påföljdsproblematiken
där
med
köplagen
stämmelse.
Detta skall jämföras
samma problem
riskerar

sidan,

ställbar

Hela 15 § skall också läsas
i ett stort antal bestämmelser.
där det anges, att det inte är lease2 § 3 p. i förslaget,
objektet.
eller själv tillhandahåller
specificerat
som väljer,

regleras
ihop

med

givaren

I 15 § 2 st. anges att "leasetagaren har rätt att hålla inne en så stor
avtalsbrottet
till dess leasedel av leasingavgiften
som motsvarar
rätten att
givaren har företagit rättelse eller leasetagaren har förlorat
att det
synes indikera
emeldenna
framgår
finns
ser ut
lertid inte. Vidare skall den del av leasingavgiften
som får hållas inne
"motleasingavgiften
så att den innehållna
relateras till avtalsbrottet
sannolikhet
till
Lokutionen
leder
med
avtalsbrottet".
stor
svarar
sistnämnda

avtalsbrottet."

åberopa

då närmare

tillämpningssvårigheter
till

och relateras

alternativ
Hur

någon slags reklamationsplikt.

motiv

nedsättning

krav

leasetagarens

till hur detta skall bedömas
av leasingavgiften

saknas.

Lagförslagets

5.4

Jag

mig

ansluter

experterna

Lagförslaget

Även

beträffande

särskilda

här

§§

till

det

Det skulle

yttrandet,

särskilda

som avgivits
och Gösta Fischer.

yttrande

Per Erlandsson

Ake von Ajkay,

5.5

ringar.

20-30

av

i övrigt

övriga

lagbestämmelser

varför

har jag

allvarliga

erin-

dessa i det
att framföra
mig på lagens centrala
jag har koncentrerat

emellertid

föra

bestämmelser.
I

för

långt
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Under åberopande av vad jag ovan anfört under avsnitten 2-5 anser
jag sammanfattningsvis
inte påvisat att några behov
att utredningen
eller att obalans mellan parterna föreligger
eller att
av lagstiftning
är företrädda

partintressena

eller

osäkerhet
att påstådd rättslig
eller
föreligger
utredningen
att
ens
inte skulle vara tillräckliga.
korrigeringsmedel

någon

innebär

olägenhet

visat

eller

att tillgängliga
Jag delar således inte utredningens
behov

i vad gäller

föreligger

uppfattning

finansiell

att ett lagstiftningsmellan näringsidkare

leasing

att det finns några andra skäl att införa en sådan lag. Inte heller
kan jag till någon del ansluta mig till lagförslaget
som sådant.

eller

6.

Förslag till lag om internationell
UNIDROIT-konventionen

finansiell

leasing

-

föreslår att Sverige skall tillträda UNIDROIT-konventioden
28
1988 ang internationell
finansiell
maj
leasing.
nen
föreslår
därtill
införandet
Utredningen
av en lag om internationell
finansiell
i originaltexternas
leasing varigenom konventionen
lydelse

Utredningen

gälla som lag i Sverige.
Konventionen
antogs år 1988. Den har ännu inte trätt i kraft, beroende på att det erforderliga
antalet länder tre stycken
ännu
ratificerat
densamma.
Beräknat ikraftträdande
1994är nu årsskiftet
skall

95 då konventionen
Frankrike

kan

komma

med reservation,

Utredningen

har

att gälla för
och Nigeria.

Italien

undersökt

eller

för närvarande

nen. Något behov
till regelsystemet

regelsystemet
är

artikel

Därtill

Framför

allt

ventionen.

Sveriges

viktigaste

En svensk

och den föreslagna

jag ovan sagt under

anslutning

ännu

lagen bör inte antagas.
avsnitt

Bl.a.

leasingaffärer.
15 §

aktuella

atypisk

för

handelspartners

bör därför

om en
eftersom

utanför

inte ske för
I övrigt

för

anslutning.
kon-

närvarande

hänvisas

till

vad

Konsumentleasing

Utredningen
leasing

få länder

även

användas,

lagförslagets

alltför

är
står

för övrigt

till

En motsvarighet

idag och

på internationella

är tillämpligt

sig till

inte.

föreligger

för att
konventio-

skäl

övertygande

och ansluta

nyttjas

konventionen

12 motsvarigheten

leasing.

7.

ratiñcera

av konventionen
i konventionen

sker skulle

anslutning

skall

nämligen,

stater

utrett behovet av en anslutning
leasingaffärer
att internationella

men anser en sådan positiv därför
har stor betydelse bl.a. för Sverige.
saknas emellertid
Enligt min mening

Sverige

tre

föreslår

där konsument

ändringar

i

är leasetagare

konsumentkreditlagen
skall

regleras

i lagen.

och

att
Konsu-
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kreditköpet.

med

överensstämmer
mellan

förslaget

enligt

kommer

mentleasing

och konsumentleasing

kreditköp

föreskrivs

vid konsumentleasing

yttranden

att regleras på ett sätt som nära
skillnaden
huvudsakliga
Den

förslaget

enligt

en rätt för leasetagaren
vid kreditköp.

synes vara att
att återlämna

något som inte föreligger
varför
kan ifrågasättas
utformats
bakgrund
av hur förslaget
praktisk
Någon
inte lika gärna förbjuds.
konsument
till
leasing
lär inte
utfornmingen
föreslagna
i
den
leasinginstitutet
tillämpning
av
från
skiljer
sig
väsentlig
grad
i
någon
denna
eftersom
föreligga,

varan,
Mot

Utredningens

kreditköp.

till

bör leasing

konsument

förslag

kan således inte godtagas.

heller

förbjudas.

mycket sparsom leasetagare förekommer
förekommit,
har missförsådan
leasing
fall
där
I
de
i
Sverige.
samt
väsentligt
får
i
allt
missförhållanden
hållanden kunnat påvisas. Dessa
leasing använts på ett oskäligt sätt i konhänföras till att avtalstypen
med konsument

Leasing

stävjas. Detta kan
Dessa avarter skall självfallet
fördel
på ett mindre
till
konsumenters
ske genom
f.n.
Missförhållanden
korrigeras
ingripande
sätt än som föreslagits.
verksamhet.
Reklamationsnänmdens
genom Allmänna

sumentförhållanden.

särskild

reglering

lyckat att införa en lagstiftning
som
kommit
aldrig
egentligen
avtalstyp
som
en
Den föreslagna lagstifti Sverige i seriös utfomming.
till användning
området.
all produktutveckling
förhindra
ningen skulle effektivt
i synnerhet som möjligheterDetta är till nackdel för konsumenterna
Det

är i alla
eller

förbjuder

händelser

inte

omöjliggör

med andra
reducerats.
En jämförelse
alltmer
na till ränteavdrag
kan konsuförutsättningar
vid
handen
länder ger vid
att
gynnsamma
finandel av konsumenternas
mentleasing
svara för en betydande
I USA svarar konsumentsiering av kapitalvaror,
t.ex. privatfordon.
I
del av finansieringen
leasing för en betydande
av privatfordon.

nyligen introducerats
avseende fordonsfinansiering
har

Finland

ningar

åtminstone

Redovisning

och beskattning

8.1

Redovisning

av leasingtransaktioner

till

reglerna

olika

leasinglös-

för privatpersoner.

8.

I utredningen

två

att en anpassning av de svenska redovisningsstår fast vid de
Utredningen
17 bör eftersträvas.

framhålls
IAS

Fastighetssom uttrycktes i delbetänkandet
1991:81.
leasing, Sale and lease back SOU
Näringslivets
tog avstånd från utredningens
experter i utredningen

grundläggande

synpunkter
transaktioner

yttrande

synpunkter

avseende
framlades
som
i det tidigare delbetänkandet.

utvecklades

detta avståndstagande

leasingav
särskilt
I ett gemensamt
allt
väsentligt
I
närmare.

redovisning

537

538

Särskilda

yttranden

SOU 1994:120

äger där redovisade
visar

till

invändningar

fortfarande

giltighet

och jag hän-

dessa.
har tagit

Leasingbranschen

ningsprinciper

i enlighet

utsatts för kritik
ningsmetoderna

Det finns

från ett införande
17. Redovisningsrådets

från branschhåll
befaras

för de följder

av redovisförslag har

de föreslagna

redovis-

ge.

Redovisningskommittén

redovisning

avstånd

med IAS

har

och beskattning.

bl a att analysera sambandet
mellan
Detta arbete har ännu inte påbörjats.

således inte någon

grundlig
analys baserad uppfattning
i
sambandet
mellan
och
redovisning
beskattning kan
om att
eller ens bör upplösas. Det finns däremot en bestämd,
av de flesta
omfattad,
uppfattning
om att så länge detta samband består, så är en
i enlighet med IAS 17 inte möjlig att genomföra.
redovisning
Härom
samhället

är

Leasingutredningen

även

leasingbranschen.

Det

är därför

inte lämpligt
att förorda
Redovisningskommitténs

lingen
8.2

härigenom

och

Redovisningsrâdet
enligt

min

överens

mening

för

med

närvarande

införandet
arbete

då
av denna redovisningsmetod,
och den efterföljande
remissbehand-

föregrips.

Inkomstbeskattning

Beskattningseffekter
styrs enligt gällande rätt
av leasingtransaktioner
civilrättsliga
sker därmed i
ställning.
Beskattning
av leasingavtalens
enlighet med att leasingavtalen
är nyttjanderättsavtal.
Utredningen

framlägger

inte

några

skatterättsliga

förslag,
att den
men förordar
av avtalen beaktas vid den skattemässiga
mellan
avgränsningen
köp och hyra av inventarier.
Utredningens
förordande
i ett konkret lagförslag såsom en ny punkt 14 a
utmynnar
till anvisningarna
av 23 § kommunalskattelagen.
ekonomiska

innebörden

Industriförbundet

begärt

tementet

har den 16.4.1992

äganderättsbegrepp

skiljer

som

i en skrivelse till finansdeparinnebörden
att ett skatterättsligt
inte skall anses
sig från civilrätten

med

klarlägganden

föreligga.
Det

finns

ningens

och

sig från

striförbundets
är styrande
avvisas.

mening

avgörande

Industriförbundets

i vilken

läggande
skiljer

min

enligt

mån

förslag
skatterättsligt

ett

civilrättens

promemoria

intaget

mellan

behovet

utred-

eller

föreligger

utgångspunkten

skatterättsligt

klar-

av

äganderättsbegrepp

ägandebegrepp

och att ett särskilt

skillnader

avseende

som
Indu-

om att civilrätten
kan

äganderättsbegrepp

Utredningen

för att ett ekonomiskt
synsätt bör
argumenterar
och att detta synsätt medför att leasei många fall bör anses som "ägare" av inventariet
och därför

anläggas på avtalsförhâllandet
tagaren

åtnjuta

rätten

till

värdeminskningsavdrag

för dessa. Mot

bakgrund

av
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denna att
framhåller
underlag saknas enligt utredningen
att tillräckligt
mellan köp och hyra, liksom hittills,
avgränsningen
den civilrättsliga
Med detta
avgränsningen.
bör ligga till grund för den skattemässiga
från
avstått
utredningen
min
yttermening,
enligt
klargörande borde,
mellan köp
att ändock förorda
en annan avgränsning
och hyra än vad som anses som gällande rätt.
avseende utredningens
i detta yttrande,
tidigare
Som framhållits
3
finansiell
leasing,
förslag till lag om
synes förslaget innebära en
försök

ligare

leasing
för finansiell
av tillämpningsområdet
jämfört med gällande rätt. Vidare har
till förmån för avbetalningsköp
görs mellan hyra och
påtalats att den avgränsning som i lagförslaget
endast
och således
betydelse
självständig
få
köp, synes kunna
en
finansiell
leasing.
avtal
bedömningen
påverka den civilrättsliga
om
av
inskränkning

avsevärd

mellan
har inte presenterat någon analys av förhållandet
legaldeñnihyra och köp enligt de föreslagna
och avgränsningen
som görs i det skatterätts-

Utredningen

avgränsningen mellan
tionerna i leasinglagen
liga

där

avsnittet

ändrad

lagstiftning

förordas.

Detta

är otillfreds-

ställande.

avgränsningen,
påpekas att den skatterättsliga
som enligt
kommunalskatte23
§
till
14
punkt
till
förslag
utredningens
a
en ny
i
avseende inventarier
lagen, skall ligga till grund för avdragsrätt
behandling
med skatterättslig
inte synes bli kongruent
av
rörelse
Det bör

bedömningar.
än leasing vid andra skatterättsliga
mening ha en
min
enligt
bör
den
införas
skall
Om en reglering
framgå
klart
bör
Det
att en skatän utredningens.
annan utformning
civilrättslig
än
äganderätt inte har någon annan innebörd
terättslig

andra avtalstyper

i detta yttrande kan vid en
Såsom jag anfört tidigare
äganderätt.
omständigheter,
relevanta
ett avtal
samtliga
helhetsbedömning
av
verket
i
själva
vilket betecknats såsom ett leasingavtal
vara ett köpesikte
på de fall
skall införas som således tar
avtal. Om en skatteregel
måste
skall frångås och ett köp skall anses föreligga
tillämpa.
och
lätt
exakt
att
regeln vara
uppfyller
förordade
lydelsen av anvisningen
Den av utredningen
förslag att "värdeenligt min mening inte detta krav. Utredningens
innehåller
medges dock inte om hyresavtalet
minsknings-avdrag

då huvudregeln

ingång, medför att
som vid en bedömning vid avtalsperiodens
vid
avtalsperiodens
värde
utinventariernas
intresse av
uthyrarens
inventarierna
för
eller att sannolikheterna
att
gång är obetydligt
är alltför oprecis
återlämnas vid avtalsperiodens utgång är obetydlig",
villkor

och skulle

regler

inbjuder

myndigheterna
Reglerna

Otydliga
för näringslivet.
tillämpningssvårigheter
taxeringshos
och prejudikatintresset
till processer

leda till

leder

på området

ñskal hållning.
att dessa intar en maximalt
Det är nämmåste vara klara och förutsägbara.
till
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för

nödvändigt

miska

och juridiska

stora leasingaffärer
Sverige som utlandet
En tänkbar
bundets

i regel deltager.
kan enligt

reglering

skrivelse

avvikelse

alla parter att utan prövning
känna de ekonokonsekvenserna
i de mycket
leasingavtalet
av
i vilka större företag och kreditinstitut
i såväl

från

huvudregeln

ma den som i avtalet

tagaren
2

Endast

3

inventariet

under

inventariet

mycket

understiger

punkten

att priset

Kostnaden

för

dess värde

vid

förvärva

min

till

framstår

värde

vid

p 3 inte föreligger,
inventariet
inte kommer
att

vid

Industriförbundets

anknyter
kan

till

avskrivningsrätt

och

praxis

sägas

i Regerings-

kodiñera

gällande

och Finans-

på inventarier

fastslår

för
att frågan om det uppställs ett leveranskrav
inventarier
värdeminskningsavdrag
är oreglerad. Ett sådant
förordas

föreslås
bli
Avskrivning
av utredningen.
inventarier
föremål
för
sale
lease
backand
är
som
där någon fysisk leverans till köparen inte är avsedd

leveranskrav

möjlig

för

klarheten

förslag.

gällande

således

med

om rätt att
avtalets
in-

att återlämnas.

förslag

från utredningens

lagstiftning

Leveranskrav

så

utköpstid-

är så hög jämförd

enligt

ökar

äger

som försumbart.

även

skillnad

inven-

ingående

att det,

fyra punkter

sådan

Utredningen
rätt till

lease-

dess utgång

avtalets

praxis. Jag hänvisar till Industriförbundets
framställning
bolagens Förenings
yttrande över framställningen.
8.3

till

att förvärva

vid

ett pris som vid
inventariets
beräknade

inventariet
att återlämna
hyresperiodens
utgång

mening

Ovanstående

eller

till

inventariet

förutsägbarheten
En

tillkom-

övergår

leasetagaren

leasingperioden

gående är uppenbart

rätten.

avtalet

enligt

för
en skyldighet
då leasingavtalet
upphör.

Leasetagaren

Enligt

således

med automatik.

förvärva

4

till Industriför-

fall skulle

som leasetagare.

Det föreligger
tariet

anknyta

i följande

ske och värdeminskningsavdrag

betecknats

Äganderätten till

l

min mening

den 16.4.1992.

avseende

transalctioner,
att komma

till

stånd.

införande
i lagtexten
om ett eventuellt
av leveranskrav
såsom grund för avskrivningsrätt
bör enligt min upppå inventarier
inte lösas eller förordas
i nu förevarande
fattning
sammanhang.

Frågan

Frågan har inte primärt
Såvitt

intresse

gäller leasingtransaktioner

för rättsfiguren

leasing.

är det endast i fall där inventarier

Särskilda

SOU 1994:120

blir

föremål

intresse.
fall.

för

Någon

Industriförbundet

ningen

till

som frågan har
sker
inte i dessa
inventariet
till
köparen
av
nämnda framställhar därför i den tidigare

sale and
leverans

lease back-transaktioner

finansdepartementet

avskrivningsrätt

för

yttranden

hemställt

inventarium

skall

att det i lagtext fastslås att
föreligga
när avtalet är full-

bordat.
vilka för övrigt inte
farhågor,
För egen del finner jag utredningens
för
kringgående
reglerna
är belagda, om
att vinna avskrivningsav
i samband
Därför
förordar
överdrivna.
jag att avdragsrätt
fördelar
med sale and lease back skall inträda i och med avtalet, dvs i samband med dess undertecknande.
Mervärdesskatt

-

schablonavdrag

vid hyra

av personbil

yttrande som avgivits av exJag ansluter mig här till det särskilda
Åke
och Gösta Fischer. Resultaperterna
von Ajkay, Per Erlandsson
tet av EU:s pågående arbete bör således avvaktas innan någon änd-

ring av reglerna

görs.
I

541

542

Särskilda

yttranden

SOU 1994:120

Särskilt

yttrande

Hans
Behovet

Peter

Larsson

av lagstiftning

Det är bra att ett förslag
från

utredningen.
för

regler

till

lagstiftning

Näringslivet

att det ekonomiska

Avsaknaden

leasing lämnas
om finansiell
har behov av klara och förutsebara
livet skall fungera väl och utvecklas.

har,
på leasingområdet
av lagstiftning
lett till avsevärda rättsförluster
för mindre

uppfattning,

Det

företag.

stora

experten

av

oklara

leasing till sin rättsliga

rättsläget

och

det

faktum

enligt

min

och medelfinansiell

att

natur anses, såväl av praktiker som teoretiker,
rättsområde
har sammantaget
lett till att
haft
svårt att
underlägsen
ställning
en

vara ett mycket komplicerat
företag som de facto intar
hävda

sin rätt.

I Sverige

har idag cirka

97 procent

än 20 anställda.

av företagen färre
inta en underlägsen

Dessa får regelmässigt
antas
Det absoluta
flertalet
leasegivama.
leasingavtal
gentemot
ingås också med dessa företag som leasetagare. Behovet av lagstiftning på området är följaktligen
stort.

ställning

Det framlagda
i stort
leasing

överens

lagförslaget
med

den

är i huvudsak
internationella

väl avvägt.
konvention

I en tid när svensk ekonomi
som utarbetats.
i
allt
och
högre
grad
rättsreglerna
ras
anpassas till
saknas skäl för Sverige att avvika från konventionens
För

mindre

villkor

och medelstora

i leasingavtal

finansbolag

skiljer

i praktiken

leasetagaren
höjer

därmed

Europas

bestämmelser.

är det en betydande nackdel om
tillhandahålls
av svenska och utländska
i sådana principiellt

som för
definierar
innebörden
av finansiell
till att begränsa konkurrensen
och

närmast

En sådan ordning

leasing.

övriga

företag

som

sig

Det stämmer

om finansiell
internationalise-

bidrar

finansieringskostnadema

viktiga

för

delar

svenska

mindre

och

företag.

medelstora

leasing kan därför,
om finansiell
som jag ser det,
bidra till ett ökat intresse för finansiell
finansileasing som alternativ
eringsform
företag. Med ett leasingäven för mindre och medelstora
En lagstiftning

avtal

i lagen bör dessa företag
som stämmer överens med innehållet
rekommenderas
i
vissa
fall
finansiera
investeringar
att
genom
finansiell
leasing.
kunna

Avsaknaden

ning,

av rättspraxis

på att leasetagare
uppfattning om innehållet
den ekonomiska
förlikts.

Mindre

området
haft

som
i avtalet

beror,

en från
antingen

enligt

leasegivaren

min

uppfatt-

avvikande

inte ansett det vara värt
innebär eller att parterna

risk som en rättslig process
och medelstora
företag saknar

idag en organisation
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företräder
dem i rättsliga
som kollektivt
kan därför inte under överskådlig
stiftning
i

bör

finansiell

detta

sammanhang

leasegivares

Avtalet

åstadkomma.

noteras att det Standardavtal
är utarbetat av Finansbolagens

för

Försom idag finns
innehåll
väl
balanserar
detta
med
revidering
ett
som
av
och leasetagares intressen har inte visat sig möjlig
att

leasing

Någon

ening.

Existerande
lagprocesser.
tid förväntas fyllas ut med

praxis.

fullständig
Det

yttranden

används

dessutom

utsträckning.

i varierande

Ändring av leasingavgiften
får göras
som avgör när höjning av leasingavgiften
själv enkelt skall kunna
på principen
att leasetagaren
Enda sättet för en företagare att
är riktig.
om höjningen
noterad referensär att avgiften relateras till en officiellt

De bestämmelser
vila

måste

kontrollera
göra

detta

kurs

eller

har

inte

frågning

som anges i leasingavtalet.
också
sig fungera. Detta framkom

Något

referensränta
visat

i utredningen

med företrädare

för

tydligt

ñnansbolagen.

annat sätt
vid en utDet faller

naturligt att lagen i denna del är tvingande.
enligt branschen,
att höja avgiften är i flertalet leasingavtal,
Under de
emellertid
kopplad till den faktiska upplåningskostnaden.
avtal
antal
dessa
i
betydande
leasingavgiften
åren
har
ett
senaste
av

sig därför
Rätten

upp" på ett sätt som inte stämmer överens med avtalet. Det
går att kontrollera
faktum att höjningen
av avgiften inte i praktiken
i denna del
visar klart behovet av den föreslagna
för leasetagaren
"skruvats

tvingande

lagstiftningen.

det närmaste

omöjligt

visat sig vara i
hävda
sin
rätt mot leaseatt
och kostnader
som inte står i

Det har därtill
för mindre

i dessa fall

företag

utan att nedlägga resurser
till det värde tvisten gäller.
proportion

givaren

leasing skall utgöra
en alternativ
om finansiell
och
medelstora
företag
för
mindre
eller
inte
även
fmansieringsform
och
knyts till en sådan referensränta
är därför att en avgiftshöjning
på ett sådant sätt att
att leasegivaren
anger grunden för höjningen
denna.
Detta har också
riktigheten
kan kontrollera
leasetagaren
av
Avgörande

för

skall
att leasegivaren
Det innebär att inte
tillhandahålla
de upplysningar
som krävs härför.
klart skall anges i
i avtalet mot referensräntan
bara räntemarginalen
och räntedelar
detta, utan även att vad som utgör amorteringsav
skall
förfrågan.
fordran
på
ñnansbolagets
uppges

utredningen

föreslagit.

Jag förutsätter

därför
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Leasetagarens
finansiell
Det

rätt

till

påföljder

är värdefullt

till

lag om

lägger fast principen
att utredningen
om
inne en så stor del av leasingavgiften

att hålla
avtalsbrottet

rätt

tagarens

motsvarar
leveransavtalet

till

i de fall

dess rättelse

bidrar

som är starkt beroende
till är denna bestämmelse

därför

inte

företag

i förslaget

leasing

objektet
har

inte stämmer

företagits.

Särskilt

leasesom
med

överens
för

mindre

det leasade objektet
av de intäkter
av avgörande betydelse. Den borde

för leasegivaren
att avvika från när leasevara möjlig
mindre
intar
klart
företag
underlägsen ställning
tagaren är ett
som
en
i förhållande
till leasegivaren
och objektets värde understiger
visst

belopp,

t ex 1 miljon kronor.
mellan tvingande
Gränsdragningen

utformas

så att bestämmelsen
eller

stiger beloppsgränsen
Nackdelen
andra

uppkommer

när leasetagaren

när objektets

värde

fall skulle

när objektets

kunna

värde

över-

är ett publikt aktiebolag.
i
som driver verksamheten

att större företag
då kommer
att sakna

företagsformer

bestämmelsen

och dispositiva

är dispositiv

dispositionsrätt

över

understiger

kronor.
t ex 1 miljon
Detta måste emellertid
anses väl uppvägas
av det behov av förutsebarhet och skydd som finns hos övriga leasetagare. Det bör framhållas att den riskfördelning
medför vid leveransom bestämmelsen
törens

obestånd

Leasegivare

i princip

är tvingande

i de fall det blir

rätt enligt

möjligt,

tysk rättspraxis.

att undanta inneatt i ett sådant avtal
särskilt uppmärksamma
I annat fall
leasetagaren på detta förhållande.
bör avtalet anses oskäligt och följaktligen
bli föremål
för jämkning
hållanderätten

enligt

som,
från

leasingavtalet

bör

väljer

åläggas

36 § avtalslagen.

leasing beanser jag att en lag om finansiell
hövs och att denna bör vara tvingande vad avser bestämmelserna
om
och innehållanderätten
vid fel när leaseändring av leasingavgiften
Sammanfattningsvis

tagaren

är ett mindre

företag.
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frågor

Utredningens
för

regler

finansiell

länders

vissa

om

civilrättsliga

leasing

Frågor

reglerna

som omfattar

det konsumentskyddsregler

Hur

är skälen

finansiell

avgränsas

från

leasing

finansiell

leasing
och

avbetalningsköp

Ställs

från

krav

på att en
skall föreligga

det

t.ex.
av nyttjanderättsavtal
leasing
skall vara avtalad för att finansiell
i stället
diskvalificerar
förekomsten
av en köpoption

avtalet

leasing som en särskild

avtals-

typer

köpoption
eller

för

lagregler

och vilka

lagstiftningen

2. Finns

andra

Om ja, vad innehåller

leasing

bakom

3.

civilrättsliga

några särskilda

eller

det någon

Finns
finansiell

finansiell

Erkänns

såsom leasingavtal

typ
4.

rättslig

vilken

och på vilka

utsträckning

I vilken

standardvillkor

finansiell

för

åsidosatts

har
i

leasingbolagens
På

rättspraxis

skett

godtas att leasegivaren the lessor friskriver
samt från att stå faran för utrust-

för fel och dröjsmål

har man i avtalspraxis
eller
kontraktsförhållande
av

6. Hur

punkter

i så fall

grund har jämkning

utsträckning

I vilken

sig från ansvar
ningen

leasing

avsaknaden

rättspraxis
mellan

löst problemet

leasetagaren

med

the lessee

och leverantören
7. Har leasetagaren
innehålla

avlämnandet
kurs,

medgetts

hyresbetalningen
Om

nej, gäller

lagt ned verksamheten

Har

leasetagaren

någon rätt att överlåta

i

lag,

och/eller
rätt att säga upp leasingavtalet
med
och dröjsmål
fel i utrustningen

vid

detta även då leverantören
eller

gått i kon-

försvunnit

rättspraxis

sina rättigheter

eller

Standardavtal

utan leasegivarens

medgetts
samtycke
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9. I vilken

utsträckning

vid leasetagarens

godtar

rättsordningen

i fråga att leasegivaren

avtalsbrott

redan då försummelsen
säger upp leasingavtalet
gör gällande
en skadeståndsklausul
som ger

a
b

är obetydlig,

leasegivaren

den skada som leasegivaren
som överstiger
ersatt enligt allmänna skadeberäkningsregler

kräva
10. Har

på något sätt begränsat
man i lag eller rättspraxis
under avtalstiden
rätt att höja hyran leasingavgiften

givarens
11.

leasegivarens

Erkänns

konkurs

tagarens
aktioner

Krävs

notiñkation
12.

Har

ackord

Gäller

äganderätt
detta

det att någon

även

vid

av registrering

lease-

vid

separationsrätt

form

en
att

har rätt

ersättning

lease-

sale and lease back-trans-

eller

offentlig

gode man vid
insolvensförfarande

offentligt

skett
konkursbo

leasetagarens
eller

administrator

vid

eller
annat

någon

särskild

lösa utrusträtt att överta fullgörelsen
av leasingavtalet,
eller säga upp leasingavtalet
Finns det
ningen, överlåta leasingrätten
Är
särskilda
detta
avtalsvillkor
insolvensrättsliga
regler om
om

leasegivares

hävningsrätt

leasetagarens

konkursbo

vid

leasetagarens

13. Har leasetagarens

rätt att nyttja
konkursbo
leasegivarens

skydd

mot

gäller

några särskilda

ningstagande,

rätt

sin

giltiga

mot

och eventuellt

lösa

och övriga

borgenärer

Om ja,

för detta

Registrering,

besitt-

utrustningen

etc.

14. I vad mån består
pantsätter

förutsättningar

insolvens

rätt

till

leasetagarens

utrustningen

rätt då leasegivaren
utan

förbehåll

för

överlåter

eller

leasetagarens

sou
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CONVENTION

UNIDROIT

THE STATES PARTIES

ON INTERNATIONAL

FINANCIAL

LEASING

TO THIS CONVENTION,

RECOGNISING the importance of removing certain legal impediments to the international financial leasing of equipment, while maintaining a fair balance of interests between the
different parties to the transaction.
AWARE

of the need to make international financial leasing more available,

CONSCIOUS of the fact that the rules of law goveming the traditional Contract of hire
need to be adapted to the distinctive triangular relationship created by the financial leasing
transaction,
RECOGNISING therefore the desirability of formulating certain uniform rules relating
primarily to the civil and commercial law aspects of international financial leasing,
HAVE

AGREED as follows:

CHAPTER

I - SPHERE OF APPLICATION

AND GENERAL

PROVISIONS

Article 1
lliis Convention govems a financial leasing transaction as described
which
in
one party the lessor,

paragraph 2

a on the specifications of another party the lessee, enters into an agreement the
supply agreement with a third party the supplier under which the lessor acquires plant, capital
goods or other equipment the equipment on terms approved by the lessee so far as they
ooncem its interests, and
b enters into an agreement the leasing agreement with the lessee, granting to the
lessee the right to use the equipment
return for the payment of rentals.
The financial leasing transaction referred to
which includes the following Characteristics:

a transaction

the lessee specifies the equipment and selects the supplier without
on the skill and judgment of the lessor;

a
primarily

the previous paragraph

relyirig

acquired by the lessor in connection with a leasing agreement
b the equipment
which, to the knowledge of the supplier, either hasbeen made or tobe made between the lessor
and the lessee; and

550

Bilaga

2

SOU 1994:120

c the rentals payable under the leasing agreement are calculated so as to take into
account in particular the amortisation of the whole or a substantial part of the cost of the
equipment.
l"liis Convention applies whether or not the lessee has or subsequently acquires the
option to buy the equipment or to hold on lease for a further period, and whether or not for
a nominal price or rental.
Convention applies to financial leasing transactions
relation to all equipment
- This
to be used primarily for the lessees personal, family or household purposes.
save that which
Article 2
In the case of one or more sub-leasing transactions involving the same equipment, this
Convention applies to each transaction which a financial leasing transaction and otherwise
subject to this Convention as the person from whom the fust lessor as defined
paragraph
1 of the previous article acquired the equipment were the supplier and as the agreement under
which the equipment was so acquired were the supply agreement.
Article 3
- This Convention applies when the lessor and the lessee have their places of business
in different States and:

a those States and the State
Contracting States; or

which the supplier has its place of business are

b both the supply agreement and the leasing agreement are govemed by the law of
a Contracting State.
reference
this Convention to a partys place of business shall,
has more than
- A
place
of
business,
the
place
of
business
which
has
the
closest
relationship
one
to the
mean
relevant agreement and its performance, having regard to the circumstances lcnown to or
contemplated by the parties at any time before or at the conclusion of that agreement.
Article 4
1.- The provisions of this Convention shall not cease to apply merely because the
equipment has become a fixture to or incorporated in land.
- Any question whether or not the equipment has become a fixture to or incorporated
land, and so the effect on the rights inter se of the lessor and a person having real rights
the land, shall be deterrnined
the law of the State where the land
situated
Article 5
- The application of this Convention may be excluded only each of the parties to the
supply agreement and each of the parties to the leasing agreement agree to exclude
-

Where the application of this Convention has not been excluded

accordance with

sou
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the previous paragraph the parties may, in their relations with each other, derogate from or vary
,
and 4.
the effect of any of its provisions except as stated in Articles 83 and l33b
Article 6
to be had to its object and purpose
the interpretation of this Convention, regard
- In
and
international
character
its
preamble,
forth
the
to the need to promote uniforrnity
in
to
as set
international trade.
its application and the observance of good faith
Questions concerning matters govemed by this Convention which are not expressly
based or,
conformity with the general principles on which
settled
are to be settled
of
the rules
virtue
applicable
by
law
conformity with the
the absence of such principles,
law.
of private international

CHAPTER

-

RIGHTS AND DUTIES OF THE PARTlES
Article 7

The lessors real rights in the equipment shall be valid against the lessees trustee
- a
bankmptcy and creditors, including creditors who have obtained an attachment or execution.
b For the purposes of this paragraph "trustee in banlcruptcy" includes a liquidator,
administrator or other person appointed to administer the lessees estate for the benefit of the
general body of creditors.
the equipment are valid against
Where by the applicable law the lessors real rights
with rules as to public notice,
compliance
only
paragraph
previous
the
referred
on
to
person
a
compliance with such rules.
has
there
been
only
those rights shall be valid against that person
the law of the State
For the purposes of the previous paragraph the applicable law
entitled
becomes
paragraph
l
in
referred
to invoke the rules
when
which, at the time
to
a person
referred to in the previous paragraph,
:
the name of the
registered
a in the case of a registered ship, the State which
deemed not to be the
charterer
bareboat
sub-paragraph
of
this
the
for
a
purposes
owner
owner;
registered pursuant to the Convention
b in the case of an aircraft which
which
7
Chicago
Aviation
done
International Civil
at
on December 1944, the State
registered;

on
so

c in the case of other equipment of a kind normally moved from one State to another,
which the lessee has its principal place of business;
including an aircraft engine, the State
situated.
d in the case of all other equipment, the State in which the equipment
4. - Paragraph 2 shall not affect the provisions of any other treaty under which the lessors
real rights in the equipment are required to be recognised.
-

This article shall not affect the priority of any creditor having:
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a a consensual or non-consensual lien or security interest in the equipment arising
otherwise than by virtue of an attachment or execution, or
b any right of arrest, detention or disposition conferred specifically
relation to
ships or aircraft under the law applicable by virtue of the rules of private international law.
Article 8
the leasing agree- a Except as otherwise provided by this Convention or stated
ment. the lessor shall not incur any liability to the lessee respect of the equipment save to the
extent that the lessee has suffered loss as the result of its reliance on the lessors skill and
judgment and of the lessors intervention in the selection of the supplier or the specifications
of the equipment.
b The lessor shall not,
its capacity of lessor, be liable to third parties for death,
personal injury or damage to property caused by the equipment.

c Ihe above provisions of this paragraph shall not govem any liability of the lessor
in any other capacity. for example as owner.
- Ihe lessor warrants that the lessees quiet possession will not be disturbed by a person
who has a superior title or right, or who claims a superior title or right and acts under the
authority of a court, where such title, right or claim
not derived from an act or omission of
the lessee.
- Ihe parties may not derogate from or vary the effect of the provisions of the previous
paragraph in so faras the superior title, right or claim
derived from an intentional or grossly
negligent act or omission of the lessor.
provisions of paragraphs 2 and 3 shall not affect any broader Warranty of quiet
- The
possession by the lessor which
mandatory under the law applicable by virtue of the rules of
private international law.
Article 9
The lessee shall take proper care of the equipment, use in a reasonable manner and
keep
the condition
which
was delivered, subject to fair wear and tear and to any
modification of the equipment agreed by the parties.
- When the leasing agreement comes to an end the lessee. unless exercising a right to
buy the equipment or to hold the equipment on lease for a further period, shall return the
equipment to the lessor
the condition specified
the previous paragraph.
Article 10
The duties of the supplier under the supply agreement shall also be owed to the lessee
as
were a party to that agreement and as the equipment were to be supplied directly to
the lessee. However, the supplier shall not be liable to both the lessor and the lessee respect
of the same damage.

sou
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this article shall entitle the lessee to terminate or rescind the supply
Nothing
the
without
consent of the lessor.
agreement
Article 1
shall not be
The lessees rights derived from the supply agreement under this Convention
the lessee
approved
by
previously
affected by a variation of any term of the supply agreement
unless consented to that variation.
Article 12
Where the equipment
supply agreement:

not delivered or

delivered late or fails to confonn to the

the lessee has the right as against the lessor to reject the equipment or to terminate
the leasing agreement; and
b the lessor has the right to remedy its failure to tender equipment in conforrnity with

a

the supply agreement,
equipment from the lessor under the same terms as those
as the lessee had agreed to buy the
of the supply agreement.
the same manner
right conferred by the previous paragraph shall be exercisable
- A
equipment from
and shall be lost in the same circumstances as the lessee had agreed to buy the
supply
of
the
those
agreement.
the lessor under the same terms as
The lessee shall be entitled to withhold rentals payable under the leasing agreement
supply
until the lessor has remedied its failure to tender equipment in conformity with the
equipment.
reject
the
right
the
lost
has
lessee
to
the
agreement or
4. - Where the lessee has exercised a right to terminate the leasing agreement, the lessee
advance, less a reasonable sum
shall be entitled to recover any rentals and other sums paid
equipment.
the
from
for any benefit the lessee has derived
lhe lessee shall have no other claim against the lessor for non-delivery, delay in
results
delivery or delivery of non-conforming equipment except to the extent to which this
from the act or omission of the lessor.
-

10.

-

Nothing in this article shall affect the lessees rights against the supplier under Article

Article 13
the event of default by the lessee, the lessor may recover accrued unpaid rentals,
- ln
together with interest and damages.
substantial, then subject to paragraph 5 the lessor may
Where the lessees default
value of the future rentals, where the leasing agreement
of
the
also require accelerated payment
leasing
the
terminate
agreement and after such terrnination:
provides,
or may
so
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a recover possession of the equipment; and
b recover such damages as will place the lessor the position in which would have
been had the lessee performed the leasing agreement
accordance with its terms.
The leasing agreement may provide for the manner
- a
recoverable under paragraph 2 b are to be computed

which the damages

b Such provision shall be enforceable between the parties unless would result in
damages substantially
excess of those provided for under paragmph 2 b. lhe parties may
not derogate from or vary the effect of the provisions of the present sub-paragraph.
4.- Where the lessor has terminated the leasing agreement,
shall not be entitled to
enforce a term of that agreement providing for acceleration of payment of future rentals, but
the value of such rentals may be taken into account in computing damages under paragraphs
2b and
The parties may not derogate from or vary the effect of the provisions of the present
pmsraph5.- Ihe lessor shall not be entitled to exercise its right of acceleration or its right of
termination under paragraph 2 unless has by notice given the lessee a reasonable opportunity
of remedying the default so far as the same may be remedied.
The lessor shall not be entitled to recover damages to the extent that
all reasonable steps to mitigate its loss.

has failed to take

Article 14
the equipment
- The lessor may transfer or otherwise deal with all or any of its rights
or under the leasing agreement. Such a transfer shall not relieve the lessor of any of its duties
under the leasing agreement or alter either the nature of the leasing agreement or its legal
this Convention.
treatment as provided
The lessee may transfer the right to the use of the equipment or any other rights under
the leasing agreementonly with the consent of the lessor and subject to the rights of third parties.

CHAPTER

III - FINAL

PROVISIONS

Article 15
open for signature at the concluding meeting of the Diplomatic
- This Convention
Conference for the Adoption of the Draft Unidroit Conventions on International Factorin g and
International Financial Leasing and will remain open for signature by all States at Ottawa until
31 December 1990.
- This Convention
have signed

subject to ratiñcation,

acceptance or approval by States which

Convention
open for accession by all States which are not signatory States as
- This
from the date
for
signature.
open
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instrument to that effect with the depositary.
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effected by the deposit of a formal

Article 16
1.- This Convention enters into force on the first day of the month following the
expiration of six months after the date of deposit of the third instrument of ratification,
acceptance, approval or accession.
For each State that ratifies, accepts, approves, or accedes to this Convention after the
deposit of the third instrument of ratiñcation, acceptance, approval or accession. this Convention enters into force
respect of that State on the first day of the month following the expiration
of six months after the date of the deposit of its instrument of ratiftcation, acceptance. approval
or accession.
Article 1 7
This Convention does not prevail overany treaty which hasalready been or may be entered
into;
particular
shall not affect any liability irnposed on any person by existing or future
treaties.
Article 18
a Contracting State has two or more territorial units in which different systems of
law are applicable in relation to the matters dealt with in this Convention,
may, at the time
of signature, ratification. acceptance, approval or accession, declare that this Convention
to
extend to all its territorial units or only to one or more of them. and may substitute its declaration
by another declaration at any time.
These declarations are to be notiñed to the depositary and are to state expressly the
territorial units to which the Convention extends.
lf, by virtue of a declaration under this article, this Convention extends to one or more
but not all of the territorial units of a Contracting State, and the place of business of a party
considered
located in that State, this place of business, for the purposes of this Convention,
not to be in a Contracting State, unless
a territorial unit to which the Convention extends.
a Contracting State makes no declaration under paragraph
extend to all territorial units of that State.

the Convention

to

Article 19
Two or more Contracting States which have the same or closely related legal rules on
not to apply
matters govemed by this Convention may at any time declare that the Convention
where the supplier; the lessor and the lessee have their places of business in those States. Such
declarations may be made jointly or by reciprocal unilateral declarations.
Contracting State which has the same or closely related legal rules on matters
- A
govemed by this Convention as one or more non-Contracting States may at any time declare
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that the Convention
not to apply where the supplier, the lessor and the lessee have their places
of business
those States.
State which
the object of a declaration under the previous paiagraph subse- If a
quently becomes a Contracting State, the declaration made will, as from the date on which the
Convention enters into force
respect of the new Contracting State, have the effect of a
declaration made under paragraph
provided that the new Contracting State joins
such
declaration or makes a reciprocal unilateral declaration.
Article 20
A Contracting State may declare at the time of signature, ratiñcation, acceptance. approval
its domestic law does not
or accession that will substitute its domestic law for Article 83
permit the lessor to exclude its liability for its default or negligence.
Article 21
1.- Declaiations made under this Convention at the time of signature are subject to
confiimation upon ratification, acceptance or approval.
- Declarations and confirmations of declarations are to be in writing and to be formally
notified to the depositary.
declaration takes effect simultaneously with the entry into force of this Convention
- A
in respect of the State concemed However, a declaration of which the depositary receives
formal notiñcation after such entry into force takes effect on the first day of the month following
the expiration of six months after the date of its receipt by the depositary. Reciprocal unilateral
declarations under Article 19 take effect on the first day of the month following the expiiation
of six months after the receipt of the latest declaration by the depositary.
4. - Any State which makes a declaration under this Convention may withdraw
at any
time by a formal notiñcation
writing addressed to the depositary. Such withdrawal
to take
effect on the first day of the month following the expiration of six months after the date of the
receipt of the notiñcation by the depositary.
of a declaration made under Article 19 nenders inoperative
relation
- A Withdrawal
to the withdrawing State, as from the date on which the Withdrawal takes effect, any joint or
reciprocal unilateral declaration made by another State under that article.
Article 22
No reservations are permitted except those expressly authorised

this Convention.

Article 23
This Convention applies to a financial leasing transaction when the leasing agreement and
the supply agreement are both concluded on or after the date on which the Convention enters
into force in respect of the Contracting States referred to Article 3 la,
or of the Contracting
State or States referred to
paragraph l b of that article.
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Article 24
on which

This Convention may be denounced by any Contracting State at any time after the date
enters into force for that State.

Denunciation
depositary.

effected by the deposit of an instrument to that effect with the

denunciation takes effect on the fust day of the month following the expiration of
- A
six months after the deposit of the instrument of denunciation with the depositary. Where a
longer period for the denunciation to take effect
specified
the instrument of denunciation
takes effect upon the expiration of such longer period after its deposit with the depositary.
Article 25
-

This Convention shall be deposited with the Government of Canada.

-

The Government of Canada shall:

a inform all States which have signed or acceded to this Convention and the
President of the International Institute for the Uniñcation of Private Law Unidroit
of
i
each new signature or deposit of an instrument of ratiñcation,
approval or accession, together with the date thereof;
ii

each declaration made under Articles 18, 19 and 20;

iii

the Withdrawal of any declaration made under Article 21 4:

iv

the date of entry into force of this Convention;

acceptance,

the deposit of an instrument of denunciation of this Convention together with
v
the date of its deposit and the date on which
takes effect;
b transmit certified true copies of this Convention to all signatory States, to all States
acceding to the Convention and to the President of the International Institute for the Uniñcation
of Private Law Unidroit.
IN WITNESS WHEREOF the undersigned plenipotentiaries.
by their respective Govemments, have signed this Convention.

being duly authorised

DONE at Ottawa, this twenty-eighth day of May, one thousand nine hundred and
eighty-eight,
a single original, of which the English and French texts are equally authentic.
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UNIDROITS
FINANSIELL

ANGÅENDE

KONVENTION
LEASING

DE FÖRDRAGSSLUTANDE

3

INTERNATIONELL

STATERNA,

SOM ERKÄNNER
vikten av att undanröja vissa rättsliga hinder för
internationell
finansiell leasing av utrustning, samtidigt som det upprätthålls
en skälig balans mellan de olika parternas intressen i transaktionen,
SOM ÄR MEDVETNA
leasing mera tillgänglig,

om behovet av att göra internationell

finansiell

SOM ÄR MEDVETNA

om det faktum att de rättsregler som reglerar det
traditionella hyresavtalet behöver anpassas till det särskilda trepartsförhallande som skapas genom den finansiella leasing-transaktionen,
SOM följaktligen ERKÄNNER
det önskvärda i att formulera vissa enhetliga regler angående i första hand de civilrättsliga
och affärsrättsliga aspektfinansiell leasing,
erna av internationell
HAR

ÖVERENS

KOMMIT

KAPITEL

I

-

om följande:

TILLÄMPNINGSOMRÅDE

OCH ALLMÄNNA

BESTÄMMELSER
Artikel

1

Denna konvention reglerar en finansiell leasing-transaktion
skrivs i andra stycket i vilken den ena parten leasegivaren,

som be-

a enligt den andra partens leasetagarens specifikation, ingår ett avtal
leveransavtalet
med en tredje part leverantören
enligt vilket leasegivaren
förvärvar en anläggning, kapitalvara eller annan utrustning utrustningen
pá
villkor
som leasetagaren godkänt i den utsträckning
som de berör hans
intressen, och
b ingår ett avtal leasingavtalet
med leasetagaren,
tagaren rätt att nyttja utrustningen mot betalning av hyra.

vilket

ger lease-

Den svenska översättningen av konventionen har gjorts av utredningens sekretariat
och är baserad på konventionens engelska originallydelse.
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2. Den finansiella leasing-transaktion
som avses i föregående stycke är en
transaktion som innefattar följande kännetecken:

a leasetagaren specificerat utrustningen och väljer leverantören utan
sig i första hand på leasegivarens sakkunskap och bedömning;

att förlita

b utrustningen förvärvas av leasegivaren i anslutning till ett leasingavtal som, med leverantörens vetskap, antingen har ingåtts eller skall ingås
mellan leasegivaren och leasetagaren; och

c de hyror som skall erläggas enligt leasingavtalet är beräknade med
särskilt beaktande av att hela eller en betydande del av kostnaden för utrustningen skall amorteras.
Denna konvention är tillämplig oavsett om leasetagaren har eller senaförvärvar
en option att köpa utrustningen eller fortsätta nyttja den för
re
ytterligare en period, och oavsett om detta kan ske till ett symboliskt vederlag.
på finansiella leasing-transaktioner
är tillämplig
4. Denna konvention
avseende all slags utrustning utom sådan som skall brukas i första hand för
leasetagarens, hans familjs eller hans hushålls enskilda ändamål.
Artikel

2

avseende samma utrustning
Vid en eller flera underleasingtransaktioner
på varje transaktion,
tillämpas denna konvention
som är en finansiell
och som i övrigt omfattas av denna konvention, som om
leasing-transaktion
den person från vilken den första leasegivaren som denne deñnierats i
föregående artikels första stycke förvärvade utrustningen var leverantören
och som om det avtal enligt vilket utrustningen förvärvades på detta sätt var
leveransavtalet.
Artikel
Denna konvention är tillämplig
sina affärsställen i skilda stater och;

3

då leasegivaren

a dessa stater och den stat där leverantören
fördragsslutande

och leasetagaren har

har sitt affársställe

är

stater; eller

b både leveransavtalet
dragsslutande stat.

och leasingavtalet

regleras av lagen i en för-

2. En hänvisning i denna konvention till en parts affårsställe skall, om
denne har mer än ett affársställe, avse det affårsställe som har den närmaste
anknytningen till det relevanta avtalet och dess fullgörande, med beaktande
räknade med vid någon
av de omständigheter som parterna kände till eller
tidpunkt före eller vid avtalsslutet.
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Artikel

4

Bestämmelserna i denna konvention upphör inte att gälla bara därför
har blivit tillbehör till eller införlivad med fast egendom.

att utrustningen

2. En fråga om utrustningen blivit tillbehör till eller införlivad med fast
egendom, och om så skett verkan på leasegivarens och rättighetshavares i
egendomen inbördes rättigheter, skall avgöras av lagen i den stat där den
fasta egendomen är belägen.
Artikel

5

Tillämpningen
av denna konvention är utesluten endast om båda parleveransavtalet
och båda parterna i leasingavtalet är överens om att
i
terna
inte tillämpa den.
2. Om tillämpningen av denna konvention inte har uteslutits enligt föregående stycke, får parterna, i sitt inbördes förhållande, avvika från eller ändra
verkan av vilken som helst av dess bestämmelser utom de som anges i
artiklarna 8.3, 13.3 punktb och 13.4.
Artikel

6

Vid tolkningen av denna konvention skall hänsyn tas till dess föremål
och syfte som de framställs i ingressen, till konventionens internationella
karaktär samt till behovet av att främja en enhetlig tillämpning av konventionen och iakttagande av god sed i internationell handel.
2. Frågor som regleras i denna konvention,
men som inte uttryckligen
har lösts i den, skall lösas i enlighet med de allmänna principer som konventionen är grundad på eller, om sådana principer saknas, enligt den lag
privaträttsliga
regler.
som är tillämplig enligt internationellt

KAPITEL

-

PARTERNAS

RÄTTIGHETER
Artikel

a Leasegivarens

rättigheter

och borgenärer,
konkursförvaltare
stad eller utmätning.

OCH SKYLDIGHETER

7

i utrustningen gäller mot leasetagarens
inklusive borgenärer som erhållit kvar-

b Vid tillämpningen av detta stycke innefattar "konkursförvaltare"
en
administrator eller annan person som förordnats att administrera
likvidator,
leasetagarens egendom för borgenäremas gemensamma räkning.
2. Om den tillämpliga lagen stadgar att leasegivarens rättigheter i utrustningen gäller mot en person som avses i föregående stycke endast om före-

3
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skrifter om offentlig kungörelse har iakttagits, gäller dessa rättigheter
denna person endast om sådana föreskrifter har iakttagits.

mot

3. Vid tillämpningen
av föregående stycke är den tillämpliga lagen lagen
i den stat som, vid den tidpunkt då en person som avses i första stycket
erhållit rätt att göra gällande de föreskrifter som avses i föregående stycke,
är

a beträffande
ägarens namn vid
inte som ägare;

registrerat
tillämpningen

skepp, den stat där skeppet är registrerat i
av denna punkt anses en skeppslegotagare

luftfartyg
b beträffande
som är registrerat i enlighet med den i
Chicago den 7 december 1944 antagna konventionen rörande internationell
civil luftfart, den stat där luftfartyget är sålunda registrerat;

c beträffande
arman, inklusive
affårsställe;

annan utrustning som normalt flyttas från en stat till en
flygmotorer,
den stat där leasetagaren har sitt huvudsakliga

d beträffande

all annan utrustning,

den stat där utrustningen

finns.

4. Andra stycket påverkar inte bestämmelserna i något annat fördrag som
kräver att leasegivarens rättigheter i utrustningen erkärms.
5. Denna artikel påverkar inte fönnånsrätten

för en borgenär som har:

a konventionell eller legal panträtt eller en säkerhetsrätt i utrustningen
som uppkommit på annat sätt än genom kvarstad eller utmätning, eller
b en rätt till beslag, kvarhållande eller disposition som särskilt medgetts för skepp eller luftfartyg enligt den lag som är tillämplig enligt internaregler.
tionellt privaträttsliga
Artikel

8

i denna konvention eller angetts i
a Om inget annat föreskrivits
leasingavtalet, ansvarar leasegivaren inte i förhållande till leasetagaren för
utrustningen utom i den utsträckning som leasetagaren har lidit förlust på
grund av att han förlitat sig på leasegivarens sakkunskap och bedömning och
på leasegivarens ingripande vid valet av leverantören eller vid specifikationen av utrustningen.
b Leasegivaren ansvarar inte,
tredje man för dödsfall eller skador
ningen orsakat.

i sin egenskap av leasegivare, mot
person eller egendom som utrust-

c Föreskrifterna ovan i detta stycke reglerar inte leasegivarens ansvar
i någon annan egenskap än som leasegivare, till exempel som ägare.
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2. leasegivaren
garanterar att leasetagarens besittning inte kommer att
störas av någon som har bättre rätt, eller som gör anspråk på bättre rätt med
stöd av domstols bemyndigande, om sådan rätt eller anspråk inte beror på
en handling eller underlåtenhet av leasetagaren.
3. Parterna får inte avvika från eller ändra verkan av föreskrifterna
i
föregående stycke om den bättre rätten eller anspråket på sådan rätt beror på
en uppsåtlig eller grovt vårdslös handling eller underlåtenhet av leasegivaren.
i andra och tredje styckena påverkar inte en längre
4. Föreskrifterna
gående besittningsgaranti
av leasegivaren som är obligatorisk enligt den lag
enligt internationellt
privaträttsliga
regler.
som är tillämplig
Artikel

9

Leasetagaren skall ta tillbörlig
vård om utrustningen, nyttja den
ett
skäligt sätt och hålla den i det skick som den avlämnades
med beaktande
av rimlig förslitning och de ändringar av utrustningen som parterna kommit
överens om.
2. Vid leasingavtalets slut skall leasetagaren, om han inte utövar en rätt
att köpa utrustningen eller fortsätta nyttja utrustningen för ytterligare en
period, återlämna utrustningen till leasegivaren i det skick som beskrivs i
föregående stycke.
Artikel

10

skyldigheter
enligt leveransavtalet
Leverantörens
gäller även mot
leasetagaren som om denne varit part i detta avtal och som om utrustningen
hade överlåtits direkt till leasetagaren. Leverantören svarar dock inte mot
både leasegivaren och leasetagaren för samma skada.
2. Inget i denna artikel ger leasetagaren rätt att uppsåga eller häva leveransavtalet utan leasegivarens samtycke.
Artikel

II

De leasetagarens rättigheter som enligt denna konvention grundas
leveransavtalet påverkas inte av att ett villkor i leveransavtalet som leasetagaren
tidigare godkänt ändras, om leasetagaren inte har samtyckt till denna ändring.
Artikel

12

Om utrustningen inte avlämnas eller avlämnas för sent eller inte stämmed leveransavtalet:
överens
mer

3
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a har leasetagaren den rätt att i förhållande
utrustningen

eller säga upp leasingavtalet;

till

leasegivaren

b har leasegivaren den rätt att avhjälpa sin underlåtenhet
hålla utrustningen i överensstämmelse med leveransavtalet,
som gällt om leasetagaren köpt
villkor som i leveransavtalet.

avvisa

och

utrustningen

av leasegivaren

att tillhanda-

på samma

2. En rättighet enligt föregående stycke kan utövas
samma sätt och
förloras under samma omständigheter som gällt om leasetagaren köpt utrustningen av leasegivaren på samma villkor som i leveransavtalet.
3. Leasetagaren har rätt att hålla inne hyrorna enligt leasingavtalet till
utrustdess leasegivaren har avhjälpt sin underlåtenhet att tillhandahålla
ningen i överensstämmelse med leveransavtalet eller leasetagaren har förlorat rätten att avvisa utrustningen.
4. Om leasetagaren har utnyttjat en rätt att säga upp leasingavtalet, har
han rätt att återfå alla hyror och andra belopp som betalats i förskott, med
avdrag för ett skäligt belopp för den nytta som leasetagaren har haft av
utrustningen.
5. Leasetagaren får inte göra gällande något annat anspråk mot leasegivaren på grund av uteblivet avlänmande, försenat avlänmande eller avlämnande av felaktig utrustning än som beror på en handling eller underlåtenhet
av leasegivaren.
6. Inget i denna artikel
tören enligt artikel 10.

påverkar

leasetagarens rättigheter

Artikel

mot leveran-

13

Vid leasetagarens avtalsbrott får leasegivaren
talda hyror, jämte ränta och skadestånd.

kräva in förfallna

obe-

2. Om leasetagarens avtalsbrott är väsentligt får leasegivaren i enlighet
med femte stycket dessutom kräva betalning i förtid intill värdet av framtida
hyror, om leasingavtalet medger det, eller får leasegivaren säga upp leasingavtalet och efter sådan uppsägning:

a återkräva besittningen

till utrustningen;

och

kräva ett skadestånd som försätter leasegivaren i den position
haft om leasetagaren fullgjort leasingavtalet enligt dess villkor.
b

3.

a Leasingavtalet

punkt b skall beräknas.

kan föreskriva

han

hur skadeståndet enligt andra stycket

Bilaga

SOU 1994:120

b En sådan föreskrift är giltig mellan parterna om den inte leder till
ett skadestånd som väsentligt överstiger det som medges enligt andra stycket
punkt b. Parterna får inte avvika från eller ändra verkan av föreskrifterna i
denna punkt.
4. Om leasegivaren har sagt upp leasingavtalet, får han inte göra gällande
ett förbehåll i detta avtal om förtidsbetalning
av framtida hyror, men värdet
skadestånd
enligt andra stycket
av sådana hyror får beaktas vid beräkning av
avvika
från
eller ändra verkan
punkt b och tredje stycket. Parterna får inte
i detta stycke.
av föreskrifterna
får inte utöva sin rätt att kräva betalning i förtid eller sin
rätt att säga upp leasingavtalet enligt andra stycket om han inte genom en
underrättelse har gett leasetagaren en rimlig möjlighet att avhjälpa avtalsbrottet i den utsträckning som detta kan avhjälpas.
5. Leasegivaren

6. Leasegivaren har inte rätt till ersättning
tagit alla rimliga åtgärder för att begränsa.
Artikel

för skador som han inte vid-

14

Leasegivaren får överlåta eller på annat sätt
heter i utrustningen eller enligt leasingavtalet. En
inte leasegivaren från någon av hans skyldigheter
får inte ändra vare sig leasingavtalets karaktär eller

över sina rättigsådan överlåtelse befriar
enligt leasingavtalet och

förfoga

dess rättsliga behandling

enligt denna konvention.
eller någon
2. Leasetagaren får överlåta rätten att nyttja utrustningen
med
leasegivarens
leasingavtalet
endast
rättigheter
enligt
sina
annan av
samtycke och med förbehåll för tredje mans rätt.

KAPITEL

III

-

SLUTBESTÄMMELSER
Anikel

15

Denna konvention är öppen för undertecknande vid det avslutande
rörande antagningen av utkasten till Unidroitmötet i diplomatkonferensen
finansiell
factoring och internationell
angående internationell
konventioner
leasing och skall förbli öppen för undertecknande av samtliga stater i Ottawa
fram till den 31 december 1990.
2. Denna konvention skall ratificeras,
som har undertecknat den.

godtas eller godkännas av de stater

3. Denna konvention är öppen för anslutning av samtliga stater som inte
har undertecknat den från den dag den är öppen för undertecknande.

3
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Ratifikation,

genom deponering
depositarien.

godtagande, godkännande
instrument
av ett formellt

Artikel

eller

anslutning
verkställs
med denna innebörd hos

16

Denna konvention träder i kraft första dagen i månaden efter det att
sex månader förflutit sedan deponeringen av det tredje instrumentet rörande
ratiñkation,
godtagande, godkännande eller anslutning.
2. För varje stat som ratiñcerar, godtar, godkänner eller ansluter sig till
denna konvention efter deponeringen av det tredje instrumentet rörande
ratiñkation,
godtagande, godkännande eller anslutning, träder denna konvention i kraft i förhållande till den ifrågavarande staten första dagen i
månaden efter det att sex månader förflutit sedan deponeringen av statens
instrument

rörande ratifikation,

godtagande,
Artikel

godkännande eller anslutning.

17

Denna konvention gäller inte framför ett fördrag som redan har ingåtts
eller kan komma att ingås; i synnerhet påverkar den inte ett ansvar som
lagts
en person genom nu gällande eller framtida fördrag.
Artikel 18
En fördragsslutande stat som har tvâ eller flera områden i vilka olika
rättssystem gäller i frågor som behandlas i denna konvention kan vid undertecknande, ratiñcering,
godtagande, godkännande eller anslutning förklara
att denna konvention skall omfatta alla dess områden eller endast ett eller
flera av dem och kan ersätta sin förklaring
tidpunkt som helst.

med en ny förklaring

2. Depositarien skall underrättas om dessa förklaringar
skall ange de områden vilka konventionen omfattar.

vid vilken

som uttryckligen

3. Om konventionen enligt en förklaring enligt denna artikel omfattar ett
eller flera men inte samtliga områden som tillhör en fördragsslutande
stat
och om en parts affårsställe är beläget i den staten, skall vid tillämpning
av
konventionen detta affarsställe inte anses vara beläget i en fördragsslutande
stat, såvida det inte är beläget inom ett område vilket konventionen omfattar.
4. Om en fördragsslutande stat inte avger någon förklaring enligt första
stycket i denna artikel, skall konventionen
omfatta den statens samtliga
områden.
Artikel
Två eller flera fördragsslutande

19
stater med samma eller nära överens-
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stämmande rättsregler i frågor som regleras i denna konvention kan när som
helst förklara att konventionen inte skall tillämpas då leverantören, leasegivaren och leasetagaren har sina affársställen i dessa stater. Sådana förklaringar kan avges gemensamt eller genom separata ömsesidiga förklaringar.
2. En fördragsslutande stat som har samma eller nära överensstämrnande
rättsregler i frågor som regleras i denna konvention som en eller flera icke
fördragsslutande stater kan när som helst förklara att konventionen inte skall
tillämpas då leverantören,
ställen i dessa stater.

leasegivaren

och leasetagaren har sina affärs-

3. Om en stat som är föremål för förklaring enligt föregående stycke
gälla som en försenare blir en fördragsslutande stat, skall förklaringen
klaring enligt första stycket från dagen då konventionen träder i kraft i
förhållande till den nya fördragsslutande staten under förutsättning att den
nya fördragsslutande staten ansluter sig till en sådan förklaring eller avger
en separat förklaring av samma innebörd.
Artikel

20

godtagande,
En fördragsslutande
stat kan vid tidpunkten för ratifikation,
godkännande eller anslutning förklara att den skall ersätta artikel 8 tredje
stycket
skriver

med sin inhemska rätt om denna inte medger att leasegivaren
sig från ansvar för egen försummelse eller vårdslöshet.
Artikel

fri-

21

Förklaringar
som vid undertecknandet har avgetts enligt denna konvention skall bekräftas vid ratiñcering,
godtagande eller godkännande.
2. Förklaringar
och bekräftelser av förklaringar skall ske i skriftlig
och depositarien skall erhålla formell underrättelse om dem.

form

3. En förklaring träder i kraft samtidigt som denna konvention träder i
kraft i förhållande till den berörda staten. En förklaring enligt vilken depositräder dock i
tarien erhåller en formell underrättelse efter ikraftträdandet
kraft första dagen i månaden efter det att sex månader förflutit sedan deposienligt artikel
tarien mottog förklaringen.
Separata ömsesidiga förklaringar
19 träder i kraft första dagen i månaden efter det att sex månader förflutit
sedan depositarien tog emot den sista förklaringen.
4. En stat som avger en förklaring enligt denna konvention kan när som
helst återta den genom en formell skriftlig underrättelse till depositarien.
Återtagandet skall träda i kraft första dagen i månaden efter det att sex
månader förflutit

sedan depositarien

tog emot underrättelsen.
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5. Återtagandet av en förklaring enligt artikel 19 upphäver, från den dag
då återtagandet träder i kraft, varje annan gemensam eller separat ömsesidig
förklaring som har avgetts av en stat enligt denna artikel.
Artikel
Inga reservationer
vention.

22

får göras utöver dem som uttryckligen

Artikel

tillåts i denna kon-

23

då
Denna konvention skall tillämpas på en finansiell leasing-transaktion
både leasingavtalet och leveransavtalet ingås samma dag eller efter den dag
då konventionen träder i kraft i förhållande till de fördragsslutande stater
som avses i artikel 3.1 punkt a, eller till den eller de fördragsslutande stater
som avses i denna artikels första stycke punkt b.
Artikel

24

Denna konvention kan av en fordragsslutande stat när som helst sägas
den dag då konventionen träder i kraft för den staten.
efter
upp
genom att ett instrument

2. Uppsägning verkställs
deponeras hos depositarien.

med denna innebörd

En uppsägning träder i kraft första dagen i månaden efter det att sex
månader förflutit sedan instrumentet rörande uppsägningen deponerades hos
depositarien. Då en längre tid för ikraftträdandet
av uppsägningen anges i
instrumentet rörande uppsägningen, träder den i kraft efter det att en sådan
längre period förflutit sedan instrumentet deponerades hos depositarien.
Artikel

skall deponeras hos Kanadas regering.

Denna konvention
2.

25

Kanadas regering skall
samtliga statar som har undertecknat eller tillträtt denna
institutet för privaträttens
och presidenten för Internationella

a underrätta
konvention
uniformering

Unidroit

om

varje nytt undertecknande eller ny deponering av ett instrui
godtagande, godkännande eller anslutning, samt
ment rörande ratiñkation,
dagen för detta;

ii

varje förklaring

iii

återtagandet

som har avgetts enligt artiklarna

18, 19 och

20;

21.4;

av en förklaring

som har avgetts enligt

artikel
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iv

v
konvention

dagen för denna konventions

ikraftträdande;

deponeringen av ett instrument rörande uppsägning av denna
samt dagen för dess deponering och dagen för dess ikraftträdan-

de;
samtliga stater som har undertecknat eller tillträtt
institutet för privatdenna konvention och presidenten för Internationella
attesterade och korrekt avskrivna kopior av
Unidroit
rättens uniforrnering
konventionen.
b

tillhandahålla

HÄRAV
har undertecknade befullmäktigade
TILL BEKRÄFTELSE
därtill av sina respektive regeombud, vilka vederbörligen befullmäktigats
ringar, undertecknat denna konvention.
UNDERTECKNAD
i Ottawa den 28 maj 1988 i ett originalexemplar
har samma giltighet.
franska
och
engelska
texter
vars
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utkast

Redovisningsrådets
rekommendation

leasingavtal

om

till

redovisning

av
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FINANSIELLA

AV

LEASINGAVTAL

LEASINGAVTAL

Hos leasetagaren
Hos leasegivaren
Finansiell leasing hos leverantör
-

eller tillverkare

LEASINGAVTAL

OPERATIONELLA
Hos leasetagaren
Hos leasegivaren
SALE

AND

LEASE

BACK

Finansiella leasingavtal i en sale and lease back-transaktion
Operationella
leasingavtal i en sale and lease back-transaktion
REDOVISNING
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PERSON

UPPLYSNINGAR
Upplysningar
Upplysningar

hos leasetagaren
hos leasegivaren

ÖVERENSSTÄMMELSE
IKRAFTTRÄDANDE

MED
OCH

IAS

ÖVERGÅNGSREGLER

APPENDIX

I utkastet till rekommendation
vilka inte återges här.

ingår även grafiska Översikter och exempel,
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LEASINGAVTAL

AV

REDOVISNING

INLEDNING
l
behandlar

Denna rekommendation

såväl fast som lös egendom med undantag
av leasingavtal:
-

av leasingavtal avseende
för följande speciella typer

redovisning

och
exploatering
av naturtillgångar
ñlmoch videoför
sådana
rättigheter
avseende
licensavtal
som
manuskript,
teaterpjäser,
patent och upphovsrätter.
inspelningar,

leasingavtal

avseende

2
att redovisningen
av leasingavtal sker enligt principer
användare
redovisningens
som möjen så god information
som ger
svensk
redoär att skapa en
ligt. Syftet med denna rekommendation
sådana krav och som är i enlighet med
visningspraxis
som uppfyller

Det är angeläget

En redogörelse för överväganden i samhar intagits som ett
rekommendationen
av
basis
beskattning
på
appendix. Särskilda regler för
av en redovisning
i enlighet med en tillämpning
av rekommendationen
som upprättats
måste
Vissa avvikelser
4-32 saknas eller är ofullständiga.
punkterna
ledande

utformningen

kunna

därför
handlas

praxis.

internationell

med

band

i punkt

göras

för juridisk

i redovisningen

person.

Dessa

be-

33.

DEFINITIONER
3
vissa begrepp enligt följande:
är ett avtal enligt vilket en leasegivare
under en avtalad period ger en leasetagare rätt att
avtalade villkor
Avtal som betecknats
använda en tillgång i utbyte mot leasingavgift.
villkor
med
eller
leasingavtal
hyressom gör att de rättsligt
men
som
bei redovisningen
skall
även
avbetalningsköp
med
är att jämställa

definieras
I rekommendationen
leasingavtal
Ett
Leasingavtal:

handlas
denna
Icke

som avtal om
rekommendation.

köp

och

är således

inte

Ett leasingavtal
leasingavtal:
uppsägningsbart
leasingavtal då det får hävas endast

sägningsbart

a
b

eventualitet
när en ytterst osannolik
medgivande,
med leasegivarens

inträffar,

leasingavtal

är ett icke

enligt

upp-

4
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för samma eller likingår ett nytt leasingavtal
om leasetagaren
värdig tillgång med samma leasegivare eller
mot att leasetagaren erlägger ett tilläggsbelopp
av sådan storleksdet
vid
avtalets
ingående
ordning
rimligt
är
att anta att
att
kommer att fullföljas.
leasingavtalet

Leasingavtalets

Den

giltighetstid:

period

under

vilken

leasetagaren

leasar en tillgång. Eventuella
ytterligare
perioett leasingavtal
betalningar
der under vilka leasetagaren med eller utan tillkommande

enligt

skall även inräknas om det vid
har rätt att fortsätta leasa tillgången
kommer
avtalets ingående är rimligt att anta att rätten till förlängning
att utnyttjas.
Finansiellt

Ett finansiellt

leasingavtal:

de ekonomiska

vari

risker

i allt väsentligt

av en tillgång
leasetagaren.
innehavet

leasetagaren

till

De betalningar

leasegivaren

är ett leasingavtal
är förknippade

med

från leasegivaren

till

som inte är ett finansiellt

leasingavtal.

är ett operationellt

Minimileaseavgifter:

som
överförs

Ett leasingavtal

leasingavtal:

Operationellt
leasingavtal

leasingavtal

och förmåner

under

som löpande
leasingavtalets

skall

erläggas

giltighetstid

av
med

tillägg

a

av,
för leasetagaren,

b

av denne närstående bolag eller
restvärden
eventuella
för leasegivaren,
tagaren
part
de.

eller

eventuellt

belopp

som har ekonomiska

bolag

att köpa leasingobjektet
i kraft, väntas understiga

Om leasetagaren

har option

då optionsrätten

träder

av denne eller

av leasesom garanteras
eller av oberoende
tredje
sitt
fullfölja
åtaganförutsättningar
att

närstående

denne

som garanteras

till ett pris som,
marknadsvärdet
i

att anta att
att det vid avtalets ingående är rimligt
minimileaseavgifterna
rätten kommer att utnyttjas utgörs
av summan
giltigsom skall betalas under leasingavtalets
av de lägsta avgifter

sådan utsträckning

hetstid

och det belopp

Bruttoinvestering
återstående
tillfaller

som skall betalas

i leasingavtalet:

intjänade
bruttoinvestering

Summan

som enligt
och beräknat restvärde.

minimileaseavgifter

leasegivaren

vid utnyttjandet

finansiella

intäkter:

i leasingavtalet

av de vid
ett finansiellt

Skillnaden

mellan

och bruttoinvesteringens

av optionen.
en tidpunkt
leasingavtal

leasegivarens
nuvärde.
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i leasingavtalet:

Nettoinvestering
efter

för

avdrag

implicit

Den räntesats

ränta:

Bruttoinvesteringen

finansiella

intjänade

i ett leasingavtal

intäkter.

som för leasegivaren

vid leasingavtalets

resulterar

ingång

i att summan av minimileaseavgifternas
restvärde överensstämmer
med marknadsvärdet

och beräknat
leasade

efter avdrag

tillgången

KLASSIFICERING

för eventuella

AV

nuvärden
för den

bidrag.

LEASINGAVTAL

4
Ett

klassificeras

leasingavtal

antingen
Avgörande

leasingavtal.

operationellt

de ekonomiska

omfattning

risker

som ett finansiellt
för klassificeringen

av
varierande

avkastning

sig den löpande

avkastning

som är förknippade
ligger hos leasegivaren
förlustrisker
teknisk

kan utgöras
som

av rätten

tillgången

på grund

inkurans

samt
i de ekonomiska

av förändringar

på grund

Förmånerna

förutsättningarna.
följd

än beräknat,

kapacitetsutnyttjande

som ett
är i vilken

och förmåner

med ägandet av det aktuella leasingobjektet
eller hos leasetagaren. Riskerna innefattar t.ex.

lägre

eller

genererar

att tillgodogöra
och vinst till

av värdestegring.

5
från sin
och händelser skall redovisas med utgångspunkt
innebörd.
innebörden
Den ekonomiska
i ett finansiellt
den
är att leasetagaren,
även om denne inte erhåller

Transaktioner
ekonomiska

leasingavtal
legala

till

äganderätten

det

förhyrda

leasingobjektet,

för-

åtnjuter

månerna

under huvudav samt bär riskerna för objektets utnyttjande
delen av den ekonomiska
livslängden mot en förpliktelse
att betala en
i
huvudsak
marknadsvärde
och
ersättning
objektets
motsvarar
som
kostnaderna

för

dess finansiering.
och

uppsägningsbart
exempel

finansiellt
1

på situationer

Leasetagaren

äger rätt
förväntat

som sannolikt
Leasingavtalets
ekonomiska

3

avtal

då ett leasingavtal

är normalt

klassificeras

att köpa leasingobjektet
marknadsvärde
så mycket

att rätten

icke

som

till

ett pris som
att det framstår

kommer

giltighetstid

att utnyttjas.
täcker huvuddelen

av leasingobjektets

livslängd.

av minimileaseavgifterna
än eller i det närmaste

Nuvärdet
större

sådant

leasingavtal.

understiger
2

Ett

erhåller
för
täckning
att leasegivaren
investerade medel. Följande kriterier

och avkastning

kapitalutlägg
utgör

medför

vid
lika

leasingavtalets

stort

som

ingång

leasingobjektets

är

4
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med

marknadsvärde

bidrag

som

lease-

sig.

kan tillgodoräkna

givaren

eventuella

för

avdrag

6
leasingavtal
skall mot denna
som innehas enligt ett finansiellt
bakgrund redovisas i leasetagarens balansräkning
som anläggningstillObjekt

i framtiden
gång och förpliktelsen
att betala leasingavgift
som skuld.
värdet av framtida
leasingredovisas
balansräkning
I leasegivarens
avgifter som fordran.
7

Objektet

risker

och

med ägandet av objektet hos leasegivaren.
hos leasegivaren som anläggningstillgâng.

som förknippas
redovisas därför

förmåner

de ekonomiska

kvarligger

leasingavtal

I ett operationellt

8
ett leasingavtal
Tillämpningen

klassificeras

Normalt
som
dock

ingått

som

gäller

avtalet.
för

samma
klassificeras

olika

kan medföra

vilket

innebörd

för

parterna

att ett och
och därmed

olika.
LEASINGAVTAL

FINANSIELLA

Hos

avtalspart

respektive
har

och omständigheter

från de förhållanden

ske med utgångspunkt

leasingavtal

på samma sätt hos de båda parter
skall
av denna rekommendation

leasetagaren

9
Objekt

som
leasetagaren

pliktelsen

innehas

enligt

ett

finansiellt

anläggningstillgång

som
att i framtiden

betala

leasingavtal
redovisas
och
i balansräkningen

leasingavgifter

hos
för-

som skuld.

10
Vid avtalets

ingång tas leasingobjektet

av minimileaseavgifterna
nadsvärde
efter avdrag för

det

värdet

beräknas

känd.

I annat fall

utifrån
används

i balansräkningen

eller,

detta

om
som tillfaller
implicita
leasingavtalets

är

bidrag

leasetagarens

marginella

upp till nuvärlägre, till mark-

leasegivaren.
om denna
låneränta.

ränta

Nuär

ll
Som skuld redovisas
det tillgångsvärde

vid avtalets ingång ett belopp som är lika stort som
upptagits.
vilket leasingobjektet

till
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12
skall avskrivas
och avskrivningarna
Objektet
ekonomisk
livslängd
enligt den metod som
gångar av samma slag.

fördelas

över

används

för

beräknad
andra

till-

13
avgiften,
Den finansiella
räntan, utgörs av skillnaden
mellan summan
och den redovisade
skulden.
Räntan
av avtalade minimileaseavgifter
belastas
fördelas
över avtalets löptid så att varje redovisningsperiod
beräknad
med ett belopp som motsvarar
enligt en
en räntekostnad
den under respektive
skulden.
fast räntesats
period redovisade
inte kostnader

kommer

Vanligtvis
manfalla

med respektive

för avskrivning

och ränta att sam-

leasingavgift.

periods

14

anläggDe regler som gäller för upp- och nedskrivning
av materiella
ningstillgångar
äger tillämplighet
även för leasingobjekt
som redomateriella
anläggningstillgångar
enligt
visas
ett finansiellt
som

leasingavtal.

Hos

leasegivaren

15
Rättigheter
som fordran
investeringen

enligt finansiella leasingavtal skall hos leasegivaren redovisas
till ett belopp som motsvarar
i balansräkningen
netto-

enligt

leasingavtalet.

16
Den finansiutgörs av finansiell intäkt och amortering.
så att en
fördelas
löptid normalt
över leasingavtalets
nettoinvestering
förräntning
på vid varje period utestående

Leasingavgiften
ella

intäkten

jänm

av försiktighetsprincipen
motivera
av intäktsperiodiseringen
en modifiering
därmed
och
löptid
större risk.
lång
en
erhålls.

Tillämpning

kan dock
t.ex.

i vissa

fall

vid avtal med

17
Väsentliga
såsom

för

utgifter
i samband med uppläggning
biträde
och för juridiskt
provisioner

avtal periodiseras

över avtalets

löptid.

av ett leasingavtal,
vid upprättande
av

4

577

578

4
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18
leasingtransaktioner

Vissa

har

och leasegivaren

leasetagaren

att de utöver
en sådan uppläggning
omfattar en eller flera kreditgivare
som
för
av en del av anskaffningskostnaden

ett lån för finansiering
villkor
leasingobjektet
som innebär
lämnar

i

enbart

har säkerhet
att kreditgivaren
leasegivaren.
gentemot
utan regressrätt
leveraged leases.
benämns internationellt

leasingobjektet

Sådana leasingtransalctioner

redovisar
leasegivaren sin fordran enligt leasingavtalet
avdrag för den del som finansierats
av tredje part.

I sådana fall
efter

Finansiell

hos leverantör

leasing

eller

tillverkare

19
eller tillverkare
Hos en leverantör
som sluter avtal med kund om ett
två typer av transaktioner
finansiellt
nämuppkommer
leasingavtal
kostnader
härtill
hörande
och
ligen dels en intäkt från försäljningen
intäkt under leasingavtalets giltigdels en finansiell
utgörs
av
av nuvärdena
av summan
eller,
restvärde,
och beräknat
leasingavgifterna
om detta är lägre,
för

sålda varor

hetstid.

Försäljningsintäkten

marknadsräntan.

som motsvarar
mot

vid

försäljningsintäkten

enligt en räntesats
för sålda varor, som ställs
ingång, utgörs av tillleasingavtalets
Nuvärdena

tillgången.

marknadsvärdet

eller

gångens anskaffningsvärde

beräknas

Kostnad

bokförda

värdet

om detta är lägre.

20
Utgifter

i samband
i samband

föras

av leasingavtalet
eftersom
uppläggning,

med uppläggning

med avtalets

skall

kostnads-

de utgör

en del

av försäljningskostnadema.
LEASINGAVTAL

OPERATIONELLA

Hos

leasetagaren

21
Leasingavgiften

period
vid

under

periodiseras
vilken

med utgångspunkt

delas på annat sätt.

objektet
från

i

Ieasetagarens

utnyttjas.
utnyttjandet

redovisning

Leasingavgiften

över

den

fördelas

här-

även om betalningarna

för-
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leasegivaren

Hos
22

Tillgången

över sin ekonomiska livslängd och enligt den metod
för samma slag av tillgångar.
leasegivaren
av

avskrivs

som tillämpas
23
Erhållna
linjärt

såvida

varierar

avgifterna
speglar

periodiseras
löptid.
leasingavtalets

leasingavgifter
under

hur vinsten

intäktsredovisas
normalt
gäller även om leasingsystematisk metod bättre återoch

Detta

inte annan
genereras enligt avtalet.

24
löpande

Leasegivarens
kostnad

i den period

utgifter

för avtalet

och tillgången

redovisas

som

de uppkommer.

25

periodiseras
SALE

som kostnad
LEASE

AND

med uppläggning
över avtalets löptid.

i samband

utgifter

Väsentliga

av ett

leasingavtal

BACK

26
En

sale and

lease back-transaktion

innefattar

en försäljning

av en
med
den
leasingavtal
efterföljande
och
köpeavtal
ett
ett
för
tillgången
ursprunglige
ägaren som leasetagare. Försäljningspriset
i leasingavtalet
och villkoren
är ofta beroende av varandra och motnivåer.
Bedömningen
inte alltid marknadsmässiga
av
svarar därför
back-transaktion
skall
and
lease
sale
i
leasingavtal
huruvida
ett
en

tillgång

enligt

skall
leasingavtal
eller operationellt
ett finansiellt
leasingutgör ett finansiellt
baseras på presumtionen
att leasingavtalet
i
skall
operationellt
avtal. I de fall avtalet klassificeras
not till
som
information
lämnas om grunden för den bakornligbalansräkningen
klassificeras

som

i en sale and lease back-transaktion som avser objekt för vilket en normalt fungerande marknad
existerar torde sällan kunna klassificeras
som operationellt.

gande bedömningen.

Ett leasingavtal

4

579

580
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Finansiella

i en

leasingavtal

sale

and

back-transaktion

lease
27

Om leasingavtalet

i en sale and lease back-transaktion
är ett finansiellt
vilket
leasingtransaktionen
på
leasegivaren
är
ett sätt
leasetagaren med leasingobjektet
som säkerhet. Om priset

leasingavtal
finansierar

avviker

avtalet

enligt

från

bokförda

tillgångens

inte behandlas

ren kan skillnaden
Den skall i stället

balanseras

värde

realiserad

och

som
periodiseras

hos leasetaga-

vinst
över

eller

förlust.

leasingavtalets

sägs upp innan avtalet löper ut och
skall ani samband härmed återköper
leasingobjektet
leasetagaren
med eventuell kvarvarankorrigeras
köpeskillingen,
skaffningsvärdet,
Om

giltighetstid.

leasingavtalet

försäljningen.

del från den föregående

de balanserad
28
I övrigt

de regler

gäller

som angivits

för redovisning

i punkterna

9

-

14.

leasingavtal

Operationella

i en

sale

and

back-transaktion

lease
29

Om försäljningspriset

är transaktionen

nadsvärden
eventuell

vinst

eller

visas i den period

i leasingavtalet

och villkoren

förlust

baseras

på mark-

försäljningstransaktion
en normal
vid försäljningen
som uppkommit

och
redo-

sker.

som försäljningen

30
Om försäljningspriset

understiger

marknadsvärdet

och det lägre priset

avtalade
understiger
leasingavgifter
av att framtida
beräknade avgifter tas skillnaden
marknadsmässigt
upp som tillgång
till leasingavgifterna
i proportion
och periodiseras
över den period

kompenseras

som tillgången

förväntas

bli utnyttjad.

31
Om

försäljningspriset

överstiger

reserveras och periodiseras
bli utnyttjad.

marknadsvärdet,

över den period

skall

som tillgången

skillnaden
förväntas
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32
I övrigt

de regler

gäller

för redovisning

i punkterna

som angivits

21

-

25.
REDOVISNING

I JURIDISK

PERSON

33
En fullständig
inte

alltid

9-20 ovan är
person av punkterna
eftersom
särskilda
regler för be-

ijuridisk

tillämpning

genomförbar

praktiskt

saknas eller är ofullstänpâ basis av en sådan redovisning
kan därför i juridisk
leasingavtal
diga. Finansiella
person redovisas
35 och 38 gäller för
21-25,
enligt de regler som enligt punkterna

skattning

En

leasingavtal.

operationella

redovisning

enligt

förekommer

och juridisk

koncern

även

person
skäl och accepteras
samma eller liknande
enligt EG:s sjunde bolagsdirektiv.

även

olika

principer

i andra

länder

under

i

av
villkor

vissa

UPPLYSNINGAR

hos

Upplysningar

leasetagaren

34
Upplysning

skall

värde

och

om

som

innehas

finansiella

enligt

i balansräkningen.

gångsslag
motsvarande

skulder

uppdelad

förfaller

till

fördelade

leasingavtal

Notupplysning
på långfristig

delen bör uppgift

den långfristiga

beloppen

lämnas i not till balansräkningen
om anskaffningsavseende leasingobjekt
ackumulerade
avskrivningar

lämnas

skall

på varje

även

och kortfristig

om de perioder

lämnas
del.
under

tillom
För
vilka

betalning.

35
avseende operaom under perioden betalda leasingavgifter
liksom
skall lämnas i not till resultaträkningen
leasingavtal
med angivande av de
upplysning om avtalade framtida leasingavgifter
till betalning.
perioder under vilka de förfaller

Upplysning
tionella

36
Information

skall

klassificering
back-transaktion

lämnas

i not till

då leasingavtal
klassificerats

som

balansräkningen
utgör

en del

som operationellt.

om grunden för
i en sale and lease

4

581

582
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4

leasegivaren

hos

Upplysningar
37

skall lämnas i not till balansräkningen
Upplysning
leasingavtal
samt om
ringen avseende finansiella
ella intäkter.

om bruttoinvesteintjänade finansi-

38
utgörs av operationell
Om en väsentlig del av leasegivarens verksamhet
upplysning länmas om anskaffleasing skall i not till balansräkningen
redovisade
avskrivningar
ningsvärde och ackumulerade
som rörelsekostnad

avseende

tillgångar

uthyrda

fördelade

i

på varje tillgângsslag

balansräkningen.
39
lämnas i not till balansräkningen
om grunden för
när ett leasingavtal som utgör en del i en sale and lease
klassiñcerats
back-transaktion
som operationellt.
Information

skall

klassificering

ÖVERENSSTÄMMELSE

IAS

MED

40
i allt väsentligt med Internaöverensstämmer
Denna rekommendation
rekommendation
IASC
Committees
Standards
tional Accounting
IAS

17 Accounting

for Leases.

IKRAFTTRÄDANDE

ÖVERGÅNGSREGLER

OCH

41
Denna

rekommendation

räkenskapsår

skall

som påbörjas

tillämpas
fr.o.m.

för bokslut

den 1 januari

som upprättas
1995.

för

42
som anvisas i denna rekomav de redovisningsprinciper
innebär
byte av redovisningsprincip
om redovisningen
skett i enlighet med tidigare allmän praxis. I Redovisnings-

Tillämpning
mendation

tidigare

av byte av redovisningseffekten av byte
princip, anges som grundregel att den ackumulerade
i ingåenskall redovisas som korrigeringspost
av redovisningsprincip
den nya
enligt
omräknas
och jämförelseuppgifter
de eget kapital
I annat
meningsfull.
informationen
och
möjligt
principen om detta är
transaktioner
händelser
och
fall skall den nya principen tillämpas på
rådets

rekommendation

som inträffar

fr.o.m.

RR

Redovisning

ändringstidpunkten.

En retroaktiv

tillämpning
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SOU 1994:120

kan i vissa fall medföra
av denna rekommendation
med det förhållandet
Tillsammans
tiska svårigheter.

betydande

prak-

att det inte sällan
ett samband mellan såväl förekomsten
som utforrrmingen
och sättet att redovisa dessa medför detta att redovisav leasingavtal
framåt innekan ske med tillämpning
rekommendationen
ning enligt

har funnits

bärande

att rekommendationen

inte behöver

tillämpas

avtal

som

ingåtts före den 1 januari 1995. I dessa fall skall upplysning om avtal
kriterier
lämnas
tillämpade
på basis av tidigare
som klassiñcerats
enligt
cering

punkterna

34-35

som de facto

och 37-38 med utgångspunkt

skett.

från den klassifi-

4

583

584
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APPENDIX

överväganden

till

i anslutning

rekommendationens

utformning
Leasingavtal

operationella
mendation.

i
redovisas i Sverige för närvarande
utan den uppdelning
avtal som föreskrivs
i denna rekomoch finansiella
behandlas
med få undantag
Avtalen
som
av parterna

disk

syn

leasegivaren

grundas

en formell juriBara om det är uppenbart att
vem som äger tillgången.
klassificeras
avtalen som
inte är ägare till tillgången

Bedömningen

hyra.

nyttjanderättsavtal

köp.
av ett avtal påverkar parternas inbörtill tredje man. Hur avtalen
och förhållandet
konseskatterättsliga
klassificeras
har som regel också betydelsefulla
försvåras
leasingavtal
klassiñceringen
juridiska
kvenser.
Den
av ett
lagstiftningen
som den skatterättsliga
av att såväl den civilrättsliga
klassificeringen

Den civilrättsliga
des rättsliga

saknar
för

ställning

regler

närvarande

som direkt
föremål

Lagstiftningen
tar sikte på leasingavtal.
för
Leasingutredningen
utredning

är
Ju

1988:0l.
frågan

Den avgörande

är gränsdragningen

klassificering
vid en civilrättslig
av leasingavtal
köp och hyra. Någon generell reglering

mellan

klassificeringen
av avtalen.
av denna fråga finns inte vilket försvårar
i
ha
giltighet,
generell
Det finns dock regler på området,
som anses
Av dessa tvingande
och avbetalningsköplagen.
konsumentkreditlagen
framgår

regler
ringen.

innehåll,
och inte hur parterna
är avtalets
klassificeden
för
civilrättsliga
avgörande
är
som
civilkan
således
ändå
hyresavtal
betecknas
som
som
att det

avtalet

betecknat

Avtal

alternativt
avbetalningsköp
om det är avsett
vara kreditköp
skall bli ägare till varan.
alternativt
hyresmannen
att konsumenten
Det är ingen enskild omständighet utan kombinationen
av rättigheter

rättsligt

och

i avtalet

skyldigheter

denna

avsikt.

Vid

som
beskattningen

vara avtalets civilrättsliga
regler finns om leasing.
Hur

optionen

klassificeras.
formas

utformas
En option

på en mängd

är avgörande

innebörd,

följs

som
eftersom

vid

bedömningen

av

som

antagits

inga uttryckliga

skatte-

regel

vad

skall
har stor betydelse för hur ett leasingavtal
i avtalet i övrigt,
kan, liksom villkoren
utolika

sätt.

Det

föreligger

därför

betydande
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svårigheter

klassifiatt generellt beskriva vilka avtal som civilrättsligt
för
köp
respektive
hyra.
Avgörande
bedömningen
är som
ceras som
beskrivits
hur
avtalets
och
fördelar
rättigheter
skyldigheter
sig
ovan
mellan

Mot
parterna.
gränsdragning

juridisk
miska

bakgrund
inte kunna

torde en
av gällande lagstiftning
ske enbart utifrån
avtalens ekono-

effekt.
av leasingavtal utifrån en så komplileder enligt Redovissom den svenska civilrätten
alltför
slumpartad
redovisning.
Företagen
tvingas
en

En redovisning
cerad

och klassificering

reglering
till

ningsrâdet

för redovisningsändamål

komplicerade
frågor
ta ställning till juridiskt
aktualiseras
i andra sammanhang och för vilka

som sällan eller aldrig
vägledande regler och praxis
som
t.ex.

varit

i stor utsträckning
saknas.
den civilrättsliga
regleringens

för

skydd
avtalen

vid

avbetalningsköp

svagare part
i redovisningssammanhang.

ingen relevans
ñcera

för

avgörande

enligt

deras civilrättsliga

De ändamål

Det olämpliga
innebörd

utformning

har

understryks

liten

eller

i att klassiockså av

att många avtal berör parter utanför det egna landet, varför avtalen
kan komma att prövas enligt utländsk
rätt med annan innebörd
än
den egna. Mot
av leasingavtal

denna bakgrund

behövs

för redovisningsändamål,

som bör vara avgörande
i företagens årsredovisningar.

väganden

Värdet
ning

för användarna
är i hög grad

händelser
innebörd
miska

klassificering
en självständig
de översom är grundad

för redovisningen

av sådana avtal

som lämnas i en årsredovisav den information
beroende av att gjorda transaktioner
och andra

utifrån
och kommersiella
den ekonomiska
rapporteras
eller händelsens ekonode har för företaget. Transaktionens

konsekvenser

re än dess juridiska

Substance
internationella

over

är i redovisningssamrnanhang
Detta är ett etablerat internationellt

substans
form.

som ligger till grund
redovisningsrekommendationer

form

för
IASC

viktigasynsätt

utformningen

av

Framework

35.
för företaget
av vad som är den ekonomiska innebörden
transaktion
eller
händelse
ibland
Ett
komplicerad.
problemär
av en
risker och föri vilka ekonomiska
område är sådana transaktioner
Bedömningen

måner som normalt är förknippade
med ägandet av en tillgång delats
leasingtransDetta är vanligt vid finansiella
parterna.
upp mellan
finns hos någon
aktioner
där den legala äganderätten till tillgången
annan än den som har de ekonomiska
riskerna
med innehavet.
ekonomiska

fördelarna

och svarar för de
Principen
om substance over
i vissa fall skall bortse från
form innebär att man då i redovisningen
formell
till en tillgång.
i
mening
legal
ägare
är
vem som

4

585

586

4
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En nyckelfråga

av vad som är den ekonomiska

vid bedömningen

inne-

och skultillgångar
börden av ett leasingavtal är hur man definierar
inte
explicit behandDenna fråga är
der i redovisningssammanhang.
kan dock
Till ledning för bedömningen
lad i det svenska regelverket.
IASCs

användas

IASC

Enligt

framtida

ge
kriteriet

Framework

även på svenska

tillämpbart

53-64

punkt

som

i allt

väsentligt

är

förhållanden.

för en tillgång att den skall
kriteriet
är det huvudsakliga
till företaget.
Det huvudsakliga
ekonomiska
fördelar

att prestera
en skuld är att den innebär en förpliktelse
utflöde
från
företaget.
framtida
av resurser
som förväntas leda till ett
vid bedömningen
Avgörande
en tillgång eller
av om det föreligger
vid leasingtransaktioner,

skuld
från

för

de rättigheter

äganderätten,

blir

i vilka

och skyldigheter
vid

parterna separerat äganderätten
med
som normalt är förknippade

att
av "Substance over form"
och förmåner
som normalt tillfaller

tillämpningen

risker
om de ekonomiska
den ena eller andra parten. I rekomi allt väsentligt tillhör
hur olika omständigheter
finns utvecklat
mendationen
som har beavgöra

ägandet
tydelse

för denna fråga

skall bedömas.
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