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F�rkortningar
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1 Inledning

1.1 Syfte och metod
Denna uppsats avser att behandla r�ttsfallen R� 1998 ref 58 I-III g�llande finansiell leasing. I
avg�randena v�grades v�rdeminskningsavdrag d� leasingavtalen underk�ndes. Fallen g�llde
dels uthyrning av flygplan, och dels tv� fall av sale and lease back av produktionsutrustning
och andra inventarier, i det ena fallet mellan moder- och dotterbolag och i det andra genom
investorleasing. Jag avser att f�reta en analys av dessa m�l samt �ven belysa de skatter�ttsliga
fr�gest�llningar som aktualiserats genom domarna. Fallen r�r finansiell leasing av egendom
av betydande v�rde, och denna typ av leasingtransaktioner �r vanligt f�rekommande, varf�r
underk�nnande av f�rfarandet kan f� stora konsekvenser. Detta g�ller fr�mst leasegivaren d�
denne inte medges v�rdeminskningsavdrag p� egendomen.

Inte n�gon g�ng tidigare har avtal om leasing underk�nts p� exakt de grunder som anf�rs i
domarna. I de tv� senare (II och III) anf�r Regeringsr�tten att syftet med avtalen varit att ge
den som leasegivare ben�mnda parten ett underlag f�r v�rdeminskningsavdrag och inte att i
�vrigt �verf�ra n�gra r�ttigheter till denne. I det s k flygplansleasingm�let (I) diskuterar r�tten
olika Óv�sentliga �garfunktionerÓ och l�gger vid bed�mningen betydande vikt vid att den part
som betecknats leasetagare ut�var dessa med avseende p� leasingobjektet. Avg�randena har
lett till en stor os�kerhet p� leasingmarknaden om den skatter�ttsliga bed�mningen av finan-
siella leasingavtal. Dessa omst�ndigheter har motiverat mig att unders�ka r�ttsfallen med till-
h�rande fr�gest�llningar n�rmare.

Jag avser att som utg�ngspunkt f�r den fortsatta framst�llningen ge en kort beskrivning av vad
finansiell leasing �r samt redog�ra f�r n�gra av de olika former som f�rekommer. F�r att ge
en �kad f�rst�else f�r finansiell leasings funktion som alternativ till andra finansieringsformer
och s�tt att anskaffa respektive avs�tta egendom, redog�rs f�r n�gra av incitamenten att ing�
leasingavtal i form av olika f�rdelar finansiell leasing kan erbjuda inblandade parter. I detta
syfte redog�rs �ven f�r inkomstbeskattningen av f�rfarandet och d� huvudsakligen lease-
givarens r�tt till v�rdeminskningsavdrag p� leasingobjektet. I uppsatsen behandlas ocks�
n�gra av nackdelarna med finansiell leasing, s�v�l allm�nna s�dana som de skatter�ttsliga
problem som avtalstypen aktualiserar. Fr�mst r�r den aktuella problematiken gr�nsdragningen
mellan leasing och avbetalningsk�p och �verf�randet av �gander�tten inom skatter�tten. D�
tv� av r�ttsfallen r�r sale and lease back, diskuteras �ven �gander�tts�verg�ngen i s�dana
transaktioner.

F�r att ge diskussionen och analysen ett inneh�ll behandlas �ven de olika rekvisiten f�r n�r
v�rdeminskningsavdrag skall medges f�r inventarier i skattskyldigs verksamhet. V�rdeminsk-
ningsavdrag anses kunna nekas p� flera grunder, bland annat till f�ljd av att avtalet civilr�tts-
ligt anses vara n�got annat �n vad det ger uttryck f�r, med p�f�ljd att den skattskyldige inte
anses vara �gare till egendomen. S� �r fallet d� leasingavtalet anses utg�ra ett f�rt�ckt av-
betalningsk�p eller f�rstr�ckning. V�rdeminskningsavdrag kan ocks� v�gras p� den grund att
f�rfarandet strider mot lagen (1995:575) mot skatteflykt.

Uppsatsen syftar �ven till att unders�ka och i m�jligaste m�n redog�ra f�r under vilka om-
st�ndigheter ett avtal som betecknats som leasing underk�nns eller annars inte anses ge upp-
hov till de r�ttsverkningar som normalt f�ljer ett s�dant avtal. I syfte att klarg�ra g�llande r�tt
p� omr�det behandlas d�rf�r doktrin samt relevant r�ttspraxis f�r finansiell leasing i allm�nhet
och f�r r�ttsfallen R� 1998 ref 58 I-III i synnerhet. Leveransens betydelse och om det f�r av-
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skrivningsr�tt p� inventarier kr�vs att dessa l�mnat s�ljaren och avl�mnats till k�paren
diskuteras ocks�.

Vid analysen av r�ttsfallen R� 1998 ref 58 I-III st�lls den tidigare redog�relsen avseende
g�llande r�tt p� omr�det i relation till avg�randena. Varje m�l analyseras f�rst sj�lvst�ndigt,
varefter m�len betraktas tillsammans. Fr�gan har st�llts om Regeringsr�tten genom domarna
avsett att avvika fr�n g�llande r�tt. Det �r oklart vilka slutsatser som kan dras av r�ttsfallen,
samt dessas till�mplighet p� andra fall r�rande finansiell leasing. Utifr�n r�ttspraxis, doktrin,
uttalanden i f�rarbeten och bet�nkanden liksom egna tankeg�ngar �nskar jag klarg�ra r�tts-
l�get (n�got). Slutligen avser jag att redog�ra f�r vilka effekter domarna idag f�rt med sig,
samt vilka konsekvenser f�r leasing som finansieringsform som de eventuellt kan f�ranleda.

1.2 Avgr�nsningar

M�len 1998 ref 58 I-III r�r finansiell leasing av maskiner och andra inventarier. Uppsatsen
avser d�rf�r inte att behandla operationell leasing eller leasing av fast egendom, annat �n f�r
att belysa vad som g�ller inventarier. Inneh�llet �r valt med h�nsyn till de skatter�ttsliga
fr�gest�llningar som m�len f�ranleder och d� s�rskilt de inkomstskatter�ttsliga fr�gor
g�llande r�tt till v�rdeminskningsavdrag och �gande som f�ruts�ttning f�r denna r�tt. De
processr�ttsliga fr�gor som r�ttsfallen aktualiserar samt de merv�rdesskatter�ttsliga
aspekterna p� finansiella leasingavtal behandlas d�rf�r inte. N�gon vidare redog�relse
g�llande leasingavgifternas storlek och avdragsr�tten f�r dessa respektive f�r de
periodiseringsregler som fastst�llts genom praxis, ges inte heller. Uppsatsen avser allts� inte
att helt�ckande redog�ra f�r beskattning av finansiell leasing. Framst�llningen begr�nsar sig
till den nationella beskattningen av finansiella leasingavtal och l�mnar �ven konsumentleasing
utanf�r.

1.3 Sammanfattande slutsatser

Anledningen till den os�kerhet och debatt som avg�randena medf�rt, �r flera. Domarna, eller
domsk�len, var i viss m�n �verraskande och r�rde betydande belopp. Avg�randena innebar
eventuellt att Regeringsr�tten �ndrat sin inst�llning till finansiell leasing. Det �r emellertid
inte klart vilka r�ttigheter, skyldigheter och andra omst�ndigheter som �r relevanta och av
avg�rande betydelse f�r gr�nsdragningen mellan leasing och avbetalningsk�p och f�r att
v�rdeminskningsavdrag skall medges. Troligt �r att dessa inte klart kan utkristalliseras utan att
en helhetsbed�mning m�ste g�ras i varje enskilt fall.

Flygplansleasingm�let
R� 1998 ref 58 I g�llde ett typiskt fall av internationell flygplansleasing. Flera f�rh�llanden
g�llande risk- och ansvarsf�rdelning, exempelvis avseende olika kostnader knutna till leasing-
objektet samt till dettas restv�rde, �verensst�mmer med typiska leasingavtal f�r denna sorts
egendom. Mot denna bakgrund ter sig domen f�rv�nande. Vid ett annat betraktelses�tt,
inriktat p� hur konstlat och utstuderat f�rfarandet �r f�r att l�ta leasegivaren utnyttja m�jlig-
heten att skriva av egendomen och nyttjaren avdragsr�tten genom att l�ta den f�rre st� som
�gare, men utan normalt �garansvar eller Ðr�ttigheter, �r utg�ngen mer f�rst�elig.

Skulle avg�randet inneb�ra att Regeringsr�tten �ndrat inst�llning till f�rfaranden av denna
typ, skulle m�nga avtal om finansiell leasing kunna komma att underk�nnas. I �ldre m�l har
�gander�tten ansetts �verg� p� nyttjaren d� �garr�ttigheter respektive Ðskyldigheter �verl�tits
p� denne i den utstr�ckning att denne mer framst�tt som �gare �n den formelle �garen (se R�
1953 Fi 121 samt R� 1967 Fi 31). Min slutsats, efter att ha unders�kt tidigare r�ttspraxis och
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doktrin, �r att restriktivitet fortfarande b�r iakttas vad g�ller att omkarakt�risera r�tts-
handlingar.

Enligt min uppfattning har r�tten genom avg�randet avsett att markera att m�nga av dagens
avtal om finansiell leasing ligger p� gr�nsen f�r vad som �r till�tet. Regeringsr�tten anger i
m�let vissa krav som brister, f�r att den skattskyldige skall anses inneha flygplanet med
�gander�tt och v�rdeminskningsavdrag medges denne. D�remot ges inte klart uttryck f�r vilka
kriterier som g�ller, varf�r det �r om�jligt att s�ga vilka fall som �r godtagbara och vilka som
inte �r det. Att ing� avtal om finansiell leasing i skatteplaneringssyfte tycks allts� riskabelt.
Det kan h�llas f�r troligt att os�kerheten leder till att de mest utstuderade f�rfarandena
undviks, och allts� till att best�mmelsen om avskrivningsr�tten anv�nds enligt sitt syfte.
Regeringsr�tten torde d�rf�r forts�ttningsvis komma att stoppa o�nskade transaktioner genom
ytterligare in casu-bed�mningar och p� s� vis dirigera den finansiella leasingmarknaden i
�nskad riktning.

M�let g�llande investorleasing med sale and lease back
R� 1998 ref 58 II g�llde ett investorleasingf�rfarande med sale and lease back r�rande
inventarier. Varken leasetagaren eller leasegivaren tog befattning med leasingobjekten efter-
som egendomen nyttjades av en tredje part. N�gra vidare slutsatser av att f�rfarandet angreps
torde inte kunna g�ras, d� fallet var speciellt s�tillvida att leasingavtalen skr�ddarsytts s� att
leasingavgifterna exakt motsvarade leasegivarens amorteringar p� leasingobjektet, och slut-
regleringen avpassats till att motsvara slutamorteringens storlek. V�rt att p�peka �r emellertid
att det inte �r ovanligt att de betalningar dessa avtal f�ranleder ansluter mycket n�ra till
varandra, samt att leasetagaren l�mnar en f�rskottsbetalning till banken p� kommande
leasingavgifter f�r att inga mellanhavanden skall beh�vas mellan denne och leasegivaren. I
det aktuella fallet �verensst�mde beloppen med varandra p� kronan. Av avg�rande betydelse
torde ha varit att leasetagaren inte bar n�gon som helst ekonomisk (eller annan n�mnv�rd) risk
till f�ljd av hur aff�ren reglerats.

Jag tror inte att Regeringsr�tten genom avg�randet avsett att generellt underk�nna investor-
leasing som grund f�r v�rdeminskningsavdrag trots att s�dana transaktioner ing�s i huvud-
sakligt syfte att erh�lla vissa skatteeffekter utan n�got intresse i leasingobjektet. Att lease-
givaren godtas som �gare f�r att denne skall medges avskrivningsr�tt har ansetts utg�ra en
typf�ruts�ttning f�r denna form av sale and lease back-avtal.1 Partsavsikten skulle vid
investorleasing kunna t�nkas inneb�ra detta, och inget mer.

M�let g�llande sale and lease back mellan koncernbolag
I R� 1998 ref 58 III underk�ndes sale and lease back-f�rfaranden d�r de parter som gjordes
till k�pare-leasegivare genom avtalen som kom att underk�nnas, aldrig fick tillg�ng till egen-
domen. Syftet var inte heller att n�gon besittnings�ndring skulle komma att ske. Enligt avtalen
hade leasegivaren avsagt sig ansvar f�r underh�ll och reparation samt f�r krav som kunde
riktas mot denne. Vad som skiljer m�let fr�n andra fall r�rande sale and lease back, �r att
leasegivaren var moder- och leasetagarna dotterbolag inom samma koncern. D�rigenom
ans�gs moderbolaget styra �ver om den k�poption som intagits i respektive avtal skulle
komma att utnyttjas eller inte. Fallet torde ha avgjorts med h�nsyn till att detta uppl�gg skulle
kunna anv�ndas f�r resultatutj�mning i koncernen.

                                                  
1 Se Millquist, SvJT 1995 s 548.
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Slutsatser i uppsatsen
I samtliga tre m�l v�grades leasegivaren r�tt till v�rdeminskningsavdrag p� leasingobjekten.
En f�ruts�ttning f�r avskrivningsr�tt �r att den skattskyldige �r att betrakta som �gare till
egendomen varf�r avgr�nsningen mellan leasing och k�p blir avg�rande f�r beskattningen. I
brist p� direkt till�mplig lagstiftning g�llande finansiell leasing f�r pr�vning g�ras mot
avbetalningsk�plagen som stadgar att partsavsikten �r avg�rande f�r huruvida �gander�tts-
�verg�ng skall anses ha skett. Vid tolkningen av denna m�ste olika optioner och andra villkor
i avtalet analyseras f�r att fastst�lla dettas verkliga inneb�rd. Fr�mst de �syftade ekonomiska
konsekvenserna anses vara av betydelse vid pr�vningen. F�r sale and lease back-f�rfaranden
�r det fr�mst �gar�verg�ngen till k�pare-leasegivare som �r intressant och bed�mningen av
om transaktionen innefattar en oms�ttnings�verl�telse.

Vidare �r inte klargjort om det f�r v�rdeminskningsavdragsr�tt �ven kr�vs att leasingobjekten,
d� de utg�rs av maskiner eller andra inventarier, levererats till leasetagaren. Mycket talar f�r
att inget s�dant krav uppst�lls. Klart tycks emellertid vara att en denuntiation �r tillr�cklig d�
egendomen befinner sig hos tredje man. Os�kerheten g�ller �ven sale and lease back, d�r
leasingobjektet som regel kvarst�r hos s�ljaren. Troligtvis g�ller samma denna typ av f�r-
faranden. Att egendomen inte levererats till k�pare och fr�n denne till leasetagare torde
emellertid vara en betydelsefull omst�ndighet vid ovan n�mnda avgr�nsningspr�vning.

I R� 1998 ref 58 I-III gavs d�ri ing�ende avtal (g�llande leasing m m) verkan avvikande fr�n
deras formella inneb�rd. Enligt tidigare r�ttspraxis skall s�dan omkarakt�risering, eller
genomsyn, f�retas restriktivt. Os�kerhet r�der om vad som �r g�llande r�tt ifr�ga om
finansiella leasingavtal som grund f�r v�rdeminskningsavdrag. Enligt min bed�mning avs�g
inte Regeringsr�tten genom avg�randena att avvika fr�n vad som tidigare g�llt, �ven om
kraven f�r att f�reta genomsyn eventuellt mildrats n�got. Av aktuella r�ttsfall torde emellertid
inga generella slutsatser kunna dras.

Vid tolkningen av partsavsikten i skattem�l, torde beaktas att aktuella avtal inte r�r endast
avtalsparterna, utan �ven fiskus, samt att transaktionen kan ha utformats med h�nsyn till detta.
Gemensamma syften kan h�llas f�r troliga vad g�ller att transaktionen skall resultera i en f�r
b�da parter f�rm�nlig beskattning. Som uttalats i r�ttspraxis skall inte vid bed�mningen
beaktas att parterna utg�tt fr�n ett visst skattem�ssigt resultat. Av detta torde f�lja att tolk-
ningen av partsavsikten inte heller skall g�ras (endast) utifr�n �syftat r�ttsfaktum; h�r �gande
som rekvisit f�r v�rdeminskningsavdragsr�tt. Partsavsikten som grund f�r avgr�nsningen
torde innefatta �ven ekonomiska och andra effekter som avtalen medf�r. Detta inneb�r att
avtalets hela inneh�ll skulle styra tolkningen, vilket ligger n�ra att tolka partsavsikten enligt
avtalets verkliga inneb�rd.

Konsekvensen av ett s�dant syns�tt �r att en bed�mning m�ste g�ras fr�n fall till fall. Vad
betr�ffar R� 1998 ref 58 I-III, torde dessa m�l ha avgjorts med h�nsyn till de s�rskilda
omst�ndigheter som f�rekom och allts� ha utgjort in casu-avg�randen. Faktum kvarst�r dock
att domarna skapat en os�kerhet om vad som g�ller. Fr�n vissa h�ll har framf�rts att
avg�randena skulle kunna medf�ra att m�nga typiska avtal g�llande finansiell leasing kommer
att underk�nnas Ð f�rutsatt att de ges generell giltighet. Antalet leasingtransaktioner kommer
eventuellt att minska alternativt bli mindre konstlade d� skatteplaneringssyftet kan t�nkas bli
mindre uttalat av r�dsla f�r att avtalen kan komma att omklassificeras. Leasingavgifterna kan
f�rv�ntas stiga som f�ljd av detta, med konkurrensnackdelar f�r svenska leverant�rer p� den
internationella marknaden.
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2 Finansiell leasing

2.1 Allm�nt
Leasing �r uthyrning av egendom, vanligtvis f�r en n�ringsidkare i hans yrkesm�ssiga verk-
samhet. Leasing skiljer sig fr�n den traditionella nyttjander�tten hyra p� flera s�tt. Finansiell
leasing utg�r ett alternativ till kontantf�rv�rv och avbetalningsk�p respektive l�n och har ut-
vecklats till att bli en finansieringsform f�r anskaffande av s�v�l maskiner och inventarier,
som fastigheter och byggnader i n�ringsverksamhet. Leasing fyller ocks� en viktig funktion
f�r tillverkare och leverant�rer f�r avs�ttning av produkter.

2.2 Karakt�ristiska s�rdrag f�r finansiell leasing
Leasegivaren fungerar vid finansiell leasing som finansi�r f�r leasetagaren att f�rv�rva egen-
dom han �nskar anv�nda i sin verksamhet. Genom att leasetagaren inte beh�ver g�ra ett
f�rv�rv f�r att f� tillg�ng till egendomen finns det m�jlighet att anskaffa och utnyttja den i
princip utan krav p� insatskapital eller annan s�kerhet �n leasingobjektet. Leasetagarens betal-
ningsskyldighet �r i princip strikt och oberoende av nyttjandet. Leasetagaren st�r risken f�r
egendomen sedan den avl�mnats till honom.2

Vid finansiell leasing �r leasingperioden l�ngre �n vid traditionell uthyrning och motsvarar
ofta helt eller i det n�rmaste den uthyrda egendomens ber�knade ekonomiska livsl�ngd.
Leasingavtalet �r vanligtvis utformat s� att leasegivaren skall s�kra sin avkastning p� s� s�tt
att det �r oupps�gbart under s� l�ng tid att denne kan skriva av anskaffningskostnaden f�r
egendomen genom v�rdeminskningsavdrag eller p� annat s�tt garanteras t�ckning f�r de
utgifter som �r f�rknippade med aff�ren. Detta sker regelm�ssigt med ekonomiska villkor som
g�r det ekonomiskt irrationellt f�r leasetagaren att bryta avtalet i f�rtid eller utnyttja andra
eventuella r�ttigheter att fr�ntr�da avtalet. Leasingavgifterna �r t�nkta att t�cka leasing-
objektets successivt minskade v�rde och utg�r som annuiteter.3

Typiskt f�r finansiell leasing �r att leasegivaren avs�ger sig allt ansvar f�r objektet och inte
s�som vid operationell leasing svarar ekonomiskt f�r f�rs�kringar, underh�ll och reparationer
av leasingobjektet.4 Den finansiella leasingen inneh�ller f�r leasegivaren enbart finansiella
moment. Aff�ren �r typiskt en trepartskonstellation mellan uthyrare (ofta ett finansbolag),
leasetagare och leverant�r. Detta kallas indirekt leasing och �r en form d�r leverant�ren och
finansbolaget, finansbolaget och leasetagaren men inte leasetagaren och leverant�ren st�r i
avtalsf�rh�llande med varandra. Objektet levereras fr�n leverant�ren direkt till leasetagaren
utan att leasegivaren tar n�gon befattning med det.5

Normalt �r det leasetagaren som sj�lv v�ljer leverant�r och objekt. Leasegivarens funktion �r
att ing� avtal med leverant�ren, antingen efter det att den blivande leasetagaren sj�lv f�rhand-
lat med leverant�ren eller efter att ha godk�nt de k�pevillkor som leasegivaren och leveran-
t�ren �verenskommit om, och sedan hyra ut egendomen till leasetagaren. Leasegivarens
intresse ligger inte i att faktiskt utnyttja objektet, utan i de skatte- och andra ekonomiska

                                                  
2 Se M�ller, Civilr�tten vid finansiell leasing s 20, Millquist, Finansiell leasing 1986 s 48 f samt Arnesdotter,
Finansiell leasing s 24.
3 Jfr RSV Rapport 1985:8 s 7 och Nystr�m, Finansiell leasing s 10.
4 Se Adlercreutz, Finansieringsformers r�ttsliga reglering s 161 och 163 och Nystr�m, Finansiell leasing s 11och
SvJT 1980 s 253.
5 Se Millquist, Finansiell leasing s 46 och M�ller, Civilr�tten vid finansiell leasing s 20 f.
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effekter som �gandet och uthyrningen ger upphov till. Leasingen p�minner mycket om kredit-
givning mot s�kerhet, n�got som de avgr�nsningsproblem som f�rekommer vittnar om.6

2.3 Lagreglering
I Sverige saknas s�rskild lagstiftning avseende leasing. Det finns inte heller n�got EG-direktiv
utf�rdat som direkt tar sikte p� leasing. Det r�der huvudsakligen avtalsfrihet inom omr�det,
men leasingvillkoren kan komma att pr�vas mot lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i
konsumentf�rh�llanden respektive lagen (1984:292) om avtalsvillkor mellan n�ringsidkare,
samt bli f�rem�l f�r osk�lighetspr�vning enligt 36 ¤ avtalslagen. Enligt lagen om kredit-
marknadsbolag (1992:1610) bedriver leasingbolag finansieringsverksamhet varf�r s�dan
leasingverksamhet som huvudregel f�r bedrivas endast med tillst�nd av Finansinspektionen.7

Det har visat sig vara en brist att det inte finns n�gon allm�n definition av finansiell leasing i
svensk lag. I lagen om kreditmarknadsbolag finns d�remot en definition som g�ller den
lagen.8 Leasing �r uppl�telse av fast eller l�s egendom, men f�reter en rad olikheter mot
traditionell hyra. Leasegivarens prestation �r typiskt endast finansiell, och vederlaget utg�r i
ekonomiska medel. Leasing ligger snarare n�rmare avbetalningsk�p och kreditgivning mot
s�kerhet �n hyra i traditionell bem�rkelse.

I konsumentkreditlagen (1992:830) och lag (1978:599) om avbetalningsk�p mellan n�rings-
idkare m.fl. ges en definition av konsumentkredit respektive avbetalningsk�p, varf�r det �r
gr�nsdragningen mot dessa avtalstyper som blir aktuell och i vissa fall f�ranleder problem och
r�ttsos�kerhet. Vid pr�vningen avg�rs om som leasing betecknade avtal getts en felaktig
ben�mning och i sj�lva verket utg�r avbetalningsk�p. Forts�ttningsvis begr�nsas framst�ll-
ningen till avbetalningsk�plagen d� jag inte avser att behandla konsumentleasing.

2.4 Inkomstbeskattning av finansiell leasing

2.4.1 V�rdeminskningsavdrag
V�rdeminskning p� hyresobjekt som �r inventarier �r enligt kommunalskattelagen att anse
som driftskostnad i r�relsen och d�rf�r avdragsgill f�r �garen. Det kr�vs s�ledes f�r att avdrag
skall medges att inventarierna tillh�r n�ringsidkaren samt att egendomen inte �r r�relse-
fr�mmande, utan ing�r i dennes n�ringsverksamhet. Inventarierna m�ste vidare enligt vara
avsedda att stadigvarande brukas eller innehas i verksamheten.9

Att ett leasingbolag f�rv�rvat utrustning f�r att hyra ut densamma har i r�ttspraxis (se R�
1977 Aa 186) ansetts betyda att egendomen utg�r anl�ggningstillg�ng, d v s �r anskaffad f�r
stadigvarande bruk, i r�relsen. Att egendom i vissa fall leasas ut f�r l�ng tid ber�ttigar inte
leasetagaren avskrivningsr�tten. Skulle leasingavtalet d�remot komma att bed�mas som ett
f�rt�ckt avbetalningsk�p �r det ist�llet nyttjaren som medges v�rdeminskningsavdraget d�
denne anses vara �gare.

                                                  
6 Se M�ller, Civilr�tten vid finansiell leasing s 21, SOU 1994:120 s 59 f samt Hellner, Leasing, allm�nna
avtalsvillkor och j�mkning s 213 f.
7 Se Lag om kreditmarknadsbolag 1 kap 2 ¤ 1 st jfr 1 kap 1 ¤ p 1.
8 Se Lag om kreditmarknadsbolag 1 kap 1 ¤ jfr 3 kap 1 ¤ 2 st 3.
9 Se KL 23 ¤ anv p 12-13, Sterner/Ekman/Bergl�f/Gustavsson, GRS skattehandbok, avsnitt 29:89 samt
BFL 13 ¤.
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Att ett uthyrt objekt f�r karakt�r av byggnads- eller fastighetstillbeh�r hos leasetagaren
hindrar inte att �garen-leasegivaren �r ber�ttigad till v�rdeminskningsavdrag.10 Det �r s�ledes
det obligationsr�ttsliga och inte det sakr�ttsliga momentet som �r avg�rande.

2.4.2 Leasingavgifterna
Avskrivningarna p� den uthyrda egendomen f�r �garen-leasegivaren, motsvaras av en av-
dragsr�tt f�r leasetagaren f�r vad han erl�gger som leasingavgift s�som kostnad i n�ringsverk-
samheten. Leasingavgifterna �r avdragsgilla det �r de enligt god redovisningssed �r att
h�nf�ra till, vilket kan avvika fr�n det �r de erlagts. F�r leasegivaren utg�r hyresbetalningarna
inkomst av n�ringsverksamhet. 11

2.5 Bakgrund

Leasing startade �r 1877 i USA d� Bell Telephone Company valde att hyra ut, ist�llet f�r att
s�lja, telefoner. Uthyrningen var inte omfattande och dessutom f�rknippad med stora kost-
nader och risker varf�r s�rskilda finansieringsbolag bildades som var beredda att ta p� sig
dessa problem. Det f�rsta finansieringsbolaget, United States Leasing Corporation, startade
sin verksamhet �r 1952.12

Anledningarna till framv�xten av finansiell leasing var flera. Under 1960-talet var
investeringstakten h�g i expanderande ekonomier. I m�nga industril�nder fanns ett behov av
och utrymme f�r finansieringsformer ut�ver de traditionella, liksom kreditkapacitet f�r ny-
investeringar. M�nga f�retag hade bristande soliditet och h�g r�relserisk varf�r fr�mst sm�
och medelstora f�retag saknade m�jlighet att egenfinansiera investeringar eller skaffa kapital
genom kreditgivning via bank eller andra kreditinstitut. Den nya kreditformen som den finan-
siella leasingen innebar gjorde det m�jligt f�r f�retag att utvecklas genom att kapital kunde
frig�ras till investeringar.13 Leasetagarna utg�rs �n idag huvudsakligen av sm� och medelstora
f�retag.

F�r produktionsf�retagen innebar finansiell leasing att avs�ttning av de egna produkterna
gynnades s�v�l inom som utom det egna landet. Samtidigt m�jliggjorde finansieringsformen
att man kunde g�ra sig av med �verskottslikviditet. Sverige har traditionellt varit ett av de
l�nder d�r leasing varit st�rst r�knat efter �rsvolym, och leasing svarar uppskattningsvis f�r
cirka 20 procent av de totala investeringarna i landet.14

3 Olika former av leasing

3.1 Operationell kontra finansiell leasing
Den huvudsakliga indelningen av leasing �r den som g�rs i finansiell respektive operationell
leasing. En beskrivning av finansiell leasing har givits ovan. Operationell leasing motsvarar
det traditionella hyresavtalet, och avtalets l�ptid �r inte s�som vid finansiell leasing satt till
leasingobjektets ber�knade ekonomiska livsl�ngd utan kortare.15 Vid operationell leasing
kvarst�r ofta ett betydande restv�rde i egendomen efter avtalstiden.16 Leasingavgifternas

                                                  
10 Detta f�ljer av R� 1987 ref 5 samt R� 1987 ref 166.
11 Se KL 23 ¤ anv p 1, st 1, 24 ¤ anv p 1, st 3 samt 23 ¤ j�mf�rt med 2 ¤ 1 mom 1 och 2 SIL.
12 Se Nystr�m, SvJT 1980 s 242.
13 Se Millquist, Finansiell leasing s 28 f samt SOU 1994:120 s 89.
14 Se Riksdagens utskottsbet 1997/98: LU18 samt SOU 1994:120 s 17.
15 Se Hellner, Kommersiell avtalsr�tt s 115.
16 Se Bjuggren/Wijkander, Samh�llsekonomiska konsekvenser av finansiell leasing s 10.
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storlek �r anpassade till v�rdet av nyttjandet av egendomen p� annat s�tt �n vid finansiell
leasing. Vanligtvis �r endast tv� parter, n�mligen tillverkare eller s�ljare (leasegivare) och
leasetagare inblandade.

Vid operationell leasing handlar leasegivaren med leasingprodukten ifr�ga och besitter
kunskap om denna och har kapacitet att ta hand om service, reparationer och annat underh�ll.
D�rf�r �r det ofta denne som enligt leasingvillkoren ansvarar f�r dessa funktioner. Brukandet
�r det huvudsakliga syftet med avtalsrelationen och efter uthyrningen skall leasingobjektet
�terg� till leasegivaren. Operationell leasing �r ett alternativ f�r kunden att f� nyttjander�tt till
egendom, ofta f�r ett tillf�lligt behov, utan att beh�va k�pa eller binda sig l�ngsiktigt.
Uthyrningsformen anv�nds av kunder som �nskar tillg�ng till modernaste m�jliga utrustning17

och s�llan utnyttjar egendom under dess fulla livsl�ngd.

I kontrast st�r finansiell leasing d�r det �r avtalet och krediten som �r det centrala i aff�ren.
D� leasegivarens verksamhet best�r i kreditgivning, saknar denne en naturlig koppling till
leasingobjektet. Objektet f�rv�rvas av leasegivaren i syfte att leasas ut, i kapitalplacerings-
syfte, och inte att anv�ndas p� annat s�tt. Egendomen fungerar n�rmast som kredits�kerhet i
leasingavtalet.18

3.2 Sale and lease back
Sale and lease back �r en speciell form av leasing d�r egendom s�ljs till ett leasingbolag eller
annan kreditgivare f�r att sedan leasas tillbaka till s�ljaren, vanligen med en �terk�psr�tt f�r
denne. Transaktionen inneb�r att s�ljaren avh�nder sig egendom, med bibeh�llande av
nyttjander�tten.19 P� detta s�tt frig�rs kapital i s�ljarens verksamhet. Sale and lease back har i
ett par fall bed�mts utg�ra s�kerhets�verl�telser fr�mst till f�ljd av att leverans s�llan sker vid
�verl�telsen. Fr�gan om sakr�ttsligt skydd liksom giltigheten av �terk�psklausuler vid sale
and lease back av fast egendom diskuteras.20

3.3 Investorleasing

Vid investor- eller partnerleasing �r minst tre parter �r inblandade, n�mligen leasetagare,
investor och f�rmedlare. Den senare �r ofta ett finansbolag eller en bank och investorn ett
industrif�retag med �nskan att f�rv�rva avskrivningsunderlag.21 Investorleasing f�rekommer
huvudsakligen i tv� former. Enligt den f�rsta �verl�ter den ursprunglige leasegivaren/finans-
bolaget s�v�l leasingavtal som leasingobjekt till en investor. Leasetagaren denuntieras om
�verl�telsen. Finansbolaget fungerar h�r som ren f�rmedlare mellan investorn och lease-
tagaren. Vid den andra typen av investorleasing �verl�ts enbart leasingobjektet till investorn,
inte avtalet. Ist�llet uppr�ttas ytterligare avtal g�llande leasing, denna g�ng mellan investorn
och f�rmedlaren. Detta inneh�ller ofta en klausul om �terk�psr�tt. Leasetagaren denuntieras
om �gande�verg�ngen. Det �r i sj�lva verket ett avtal om sale and lease back som ing�tts.22

F�rmedlaren kvarst�r som direkt part i f�rh�llande till leasetagaren. I regel pants�tts �verl�tna
r�ttigheter och objekt till finansbolaget som s�kerhet f�r fordringarna p� investorn.

                                                  
17 Se Arnesdotter, Finansiell leasing s 7.
18 Se Millquist, Finansiell leasing s 36.
19 Se Bjuggren/Wijkander, Samh�llsekonomiska konsekvenser av finansiell leasing s 9.
20 Se SOU 1991:81 s 22, Nerep, SvSkT 1989 s 308 ff samt Bergstr�m, Fastighetsleasing Ð en ny
finansieringsform s 36 ff.
21 Jfr Angelin/Wennergren, Partner Leasing in Sweden s 2.
22 Se SOU 1994:120 s 235 f.
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Investorleasing �r idag inte s�rskilt vanligt f�rekommande, men anv�ndes flitigt innan skatte-
reformen 1991.23 Investorn kan genom att erh�lla avskrivningsunderlag minska sin beskatt-
ningsbara inkomst. De stora avskrivningarna i b�rjan av egendomens ekonomiska livsl�ngd
g�r att investorns verksamhet regelm�ssigt g�r med f�rlust och kan s�ledes anv�ndas f�r att
kvittas mot �verskott i annan verksamhet. Investorleasing anv�ndes f�r att skjuta upp
beskattning inf�r s�nkningen av bolagsskatten fr�n 50 till 30 % vid ovan n�mnda skatte-
reform. Leasingen ger en skattekredit och r�ntevinster erh�lls d� inventarier inf�rskaffas i
slutet av verksamhets�ret. F�r det fall investorn l�nat kapital till k�pet �r l�ner�ntan
avdragsgill.

3.4 H�vst�ngsleasing

Vid h�vst�ngsleasing l�nar leasegivaren till merparten av leasingavgiften av en eller flera
finans�rer. Leasingkontraktet och leasingobjektet pants�tts ofta som s�kerhet f�r de l�n denne
upptagit. H�vst�ngsleasingen ger leasegivaren en skattekredit d� avskrivning kan g�ras p�
fulla v�rdet av egendom som denne betalat endast till en mindre del med eget kapital.
Samtidigt �r l�ner�ntorna avdragsgilla i verksamheten. Leasingavgifterna erl�ggs som regel
direkt till finansi�rerna och avr�knas mot de l�n som st�llts till leasegivaren.24 Transaktionen
f�retar m�nga likheter med investorleasing.

3.5 Internationell leasing

Vid internationell leasing, eller cross border leasing som det ocks� kallas, �r minst en av de
tre parterna skattskyldig i ett annat land �n �vriga. Prestationer fullg�rs s�ledes �ver nations-
gr�nser. Ofta genomf�rs leasingtransaktioner av detta slag p� grund av de skattem�ssiga
f�rdelar som utnyttjande av olikheter i l�nders lagstiftning erbjuder. Dessa resulterar i att
leasingavgifterna kan h�llas l�gre �n vid nationell leasing.

Vissa l�nder f�ljer vid beskattningen den civilr�ttsliga, formella �gander�tten, medan andra
l�ter den ekonomiska �gander�tten ligga till grund f�r vem som skall erk�nnas r�tt till v�rde-
minskningsavdrag p� den leasade egendomen. Leasingavtalet kan d� utformas s�, att s�v�l
leasegivare som leasetagare blir att betrakta som �gare i var sitt land. P� s� s�tt kan b�da
utnyttja m�jligheten till v�rdeminskningsavdrag p� samma objekt, n�got som �r om�jligt vid
nationell leasing. Samma resultat uppn�s i de fall aff�ren bed�ms som leasing i ett land och
som avbetalningsk�p i ett annat. Dessa s�tt att �stadkomma att b�de leasegivare och lease-
tagare �tnjuter v�rdeminskningsavdrag vid finansiell leasing kallas double dipping.25 F�r den
inhemska beskattningen �r det emellertid utan betydelse hur f�rfarandet bed�ms i annan stat.26

3.6 Big ticket-leasing
Big ticket-leasing r�r leasing mellan storf�retag g�llande mycket kapitalkr�vande egendom.
Som exempel p� leasingobjekt kan n�mnas flygplan, fartyg, t�g och industrianl�ggningar.
Leasingavtalen f�r denna typ inneh�ller vissa f�r formen karakt�ristiska villkor. Avtalstiden
str�cker sig vanligtvis mellan 5 och 20 �r och �r allts� l�ngre �n vid ordin�r leasing. Vid
leasingperiodens slut g�ller optioner och andra villkor. Leasetagaren ges regelm�ssigt m�jlig-
heter att f�rkorta eller f�rl�nga avtalstiden. Ofta kvarst�r efter den ursprungligen avtalade
leasingperioden ett inte obetydligt restv�rde i objektet. Transaktionen innefattar inte s�llan

                                                  
23 Se Angelin/Wennergren, Partner Leasing in Sweden s 19.
24 Se SOU 1994:120 s 63.
25 Se a a s 64, 245 f.
26 Se exv KRs dom i R� 1998 ref 58 I.
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mycket komplicerade investor- och h�vst�ngstransaktioner av bland annat skattem�ssiga sk�l,
och r�r ofta parter som �r skattskyldiga i olika l�nder.27

Det f�rekommer att leasingavtalet innefattar ett s k Ólegal defeasance agreementÓ, vilket
inneb�r att leasetagaren vid leasingperiodens b�rjan erl�gger nuv�rdet av leasingavgifter och
k�peoption till den bank som givit leasegivaren kredit f�r f�rv�rv av det leasade objektet.
Denna o�terkalleliga betalning anv�nder sedan banken, genom avr�kning p� leasegivarens
l�neskuld, f�r att fullg�ra betalning av leasingavgifter och k�poption som leasetagaren enligt
leasingavtalet skall erl�gga till leasegivaren. Transaktionen anv�nds f�r att erh�lla dubbla
avskrivningar p� den leasade egendomen med utnyttjande av �gandebegreppet i olika l�nders
lagstiftning. P� detta s�tt kan egendomen erh�llas till ett betydligt l�gre pris.28

4 Leasing som finansieringsform - f�rdelar och nackdelar

Genom leasing kan f�retag som inte kan erbjuda tillfredsst�llande s�kerhet f�r bankl�n och
saknar likvida medel att kontant f�rv�rva egendom �nd� investera i ny egendom.29 Ingen
handpenning erl�ggs vid leasing utan vederlaget utg�rs av periodiska leasingavgifter.
Ekonomiskt sett �r leasing vid f�rsta anblick inte n�gon billig finansieringsform j�mf�rt med
andra p� marknaden30 d� den implicita r�ntan ofta �r h�g. D�remot erbjuder leasing flera
f�rdelar, bland annat genom att det kan vara skattem�ssigt f�rm�nligt att leasa ist�llet f�r att
k�pa egendom.

�garen till utrustningen har r�tt att g�ra v�rdeminskningsavdrag f�r maskiner och inventarier
som anv�nds f�r stadigvarande verksamhet enligt kommunalskattelagen 23 ¤. F�r lease-
tagaren �r de leasingavgifter han erl�gger avdragsgilla. Vid l�n d�remot kan r�ntan men inte
amorteringarna dras av. Leasing ger nyttjaren m�jlighet att g�ra snabbare avdrag f�r
investeringen j�mf�rt med om egendomen ist�llet f�rv�rvats.31 D� leasetagaren �nskar f�r-
v�rva egendom men saknar m�jlighet att utnyttja avskrivningsm�jligheterna kan denne
genom sale and lease back s�lja avskrivningsunderlaget till part som genom kvittning �nskar
f� ned sin beskattningsbara inkomst. F�r leasetagaren kvarst�r nyttjander�tten till egendomen
som f�rut, och leasetagaren kan erbjudas en l�gre r�ntekostnad �n vad som skulle g�llt
finansiering genom bankl�n.32 Transaktionens enda egentliga syfte har varit att utnyttja
skattelagstiftningen till att s�nka kostnader.

Vid leasing kan ett f�retag f� tillg�ng till egendom och anl�ggningar utan att nyckeltal �ndras
d� varken leasingobjektet eller framtida leasingavgifter beh�ver tas upp i balansr�kningen.
Redovisningen visar s�ledes inte denna belastningen i verksamheten s�som en ordin�r skuld-
s�ttning vid f�rv�rv g�r. Leasegivarens s�kerhet f�r kontraktet utg�rs av den uthyrda egen-
domen. D� inga s�rskilda s�kerhet kr�vs kan leasetagaren anv�nda eventuella s�kerheter till
att betinga sig krediter p� annat s�tt, t ex genom l�n.

Nackdelarna med leasing �r f�r leasetagaren flera. Som huvudregel saknar denne r�tt att s�ga
upp eller l�sa avtalet i f�rtid, medan leasegivaren ofta har denna m�jlighet redan vid ett
obetydligt avtalsbrott. Vid avbetalningsk�p har d�remot nyttjaren en lagstadgad r�tt att betala
                                                  
27 Se SOU 1994:120 s 84 f.
28 Se a a s 86 f.
29 Se a a s 256 samt Arnesdotter, Finansiell leasing s 13.
30 Se Nystr�m, Leasing s 36 samt Hagstedt, SN 1975 s 283.
31 Se Nystr�m, Leasing s 37, Hagstedt, SN 1975 s 283 samt Arnesdotter, Finansiell leasing s 12.
32 Se H�stad, Den nya k�pr�tten s 284.
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skulden och l�sa egendomen i f�rtid utan n�gon skadest�ndsskyldighet. Vid h�vning saknar
leasetagaren som regel r�tt att f� ut eventuellt �verv�rde i egendomen. Leasetagaren har som
regel strikt ansvar f�r den leasade egendomen och kan s�ledes tvingas att erl�gga leasing-
avgifter utan att ha kunnat nyttja objektet. Summan av leasingavgifterna f�r leasingperioden
�verstiger ofta hela objektets anskaffningsv�rde, dock utan att leasetagaren d� blir �gare till
egendomen. Vid leasing �r m�jligheterna till resultatreglering mindre �n vid avbetalningsk�p
d� leasingavgifterna enligt g�llande skattepraxis m�ste periodiseras �ver leasingtiden.33

Vidare �r det oklart om leasetagaren har sakr�ttsligt skydd till den leasade egendomen.

F�r leasegivaren �r leasetagaren en kontantkund d� finansieringsbolagets medverkan i trans-
aktionen g�r att denne inte som vid ett avbetalningsk�p tvingas l�mna kredit. Leasegivaren
kan utnyttja �gander�tten till egendomen f�r resultatreglering genom v�rdeminskningsavdrag
p� egendomen. D� avskrivningstiden �r kortare �n den ekonomiska livsl�ngden och leasing-
perioden, eller d� den m�jliga avskrivningen i b�rjan �r st�rre �n den faktiska v�rdeminsk-
ningen kan leasegivaren f� r�ntefri kredit genom v�rdeminskningsavdrag.34 Avskrivningarna
m�jligg�r allts� att investerat kapital �terbetalas tidigare. Leasegivaren kan �ven Ós�ljaÓ
avskrivningsunderlag d� han inte sj�lv fullt kan utnyttja v�rdeminskningsavdragen. Detta sker
genom sale and lease back eller investoraff�rer.35

D� leasingperioden l�pt ut har leasegivaren som huvudregel f�tt ers�ttning f�r det uthyrda
objektets anskaffningskostnad och f�r administrativa kostnader, underh�ll och �ven vinst.
�gander�tten kvarst�r dock hos leasegivaren, som eventuellt kan realisera ett eventuellt �ver-
v�rde i objektet f�r att betinga sig ytterligare avkastning. Genom leasingavtalet har �garen
strikt reglerat och begr�nsat leasetagarens nyttjande- och f�rfogander�tt till objektet och
dessutom �lagt denne ett strikt ansvar f�r objektet samt f�r de kostnader underh�ll,
reparationer och f�rs�kring av densamma f�ranleder. Den huvudsakliga risken f�r lease-
givaren �r begr�nsad till leasetagarens kreditv�rdighet. Vid en eventuell konkurs hos kunden
har leasegivaren separationsr�tt. Till nackdelarna h�r att leasegivaren inte har r�tt till speciell
handr�ckning f�r �tertagande av objektet samt att han i vissa avtal st�r risken att den uthyrda
egendomens v�rde sjunker snabbare �n ber�knat.

5 Skatter�ttsliga problem med finansiell leasing

Finansiell leasing har kommit att bli en v�l utbredd form f�r finansiering och avs�ttning av
produkter och kan idag anses utg�ra en s�rskild avtalstyp. Incitamentet att v�lja finansiell
leasing �r ofta de skattekrediter och Ðeffekter formen erbjuder. Leasingtransaktioner har
underk�nts d� de i flera fall ansetts utg�ra andra typer av avtal. Finansiell leasing r�r ofta
egendom av betydande v�rde, varf�r ett v�grat v�rdeminskningsavdrag kan f� stora
ekonomiska konsekvenser f�r den skattskyldige. Det �r denna senare typ av risker, med
effekter f�r beskattningen, som belyses nedan.

5.1 Gr�nsdragningen mot avbetalningsk�p
Avtal som betecknats som leasing riskerar att bed�mas vara f�rt�ckta avbetalningsk�p. I
s�dana fall anses den part som ben�mnts leasegivare ha �verl�tit �gander�tten till lease-
tagaren. En omkarakt�risering p�verkar taxeringen, eftersom r�tten att tillgodog�ra sig
v�rdeminskningsavdrag tillkommer �garen. Avbetalningsk�plagen �r tvingande till sin
                                                  
33 Se Tegin, Kredithandboken s 141.
34 Jfr H�stad, Den nya k�pr�tten s 284 samt Nystr�m, Finansiell leasing s 37.
35 Se SOU 1994:120 s 261.
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karakt�r, vilket g�r att avtalsfriheten begr�nsas f�r det fall att avtalet bed�ms som k�p och
inte som leasing. En s�dan omklassificering medf�r ocks� att k�plagen blir till�mplig p�
avtalet. Enligt lagen om avbetalningsk�p mellan n�ringsidkare m.fl. anses avbetalningsk�p
vara f�r handen om parternas avsikt vid ing�endet av avtalet varit att �gander�tten skall
�verg�.

5.2 S�kerhets�verl�telse kontra oms�ttnings�verl�telse

Bed�mningen av sale and lease back-transaktioner �r ingalunda klar. Sedda var f�r sig utg�r
de d�ri ing�ende transaktionerna f�rs�ljning-k�p, uthyrning och som regel �terk�p tillbaka till
den ursprunglige �garen. Leasingavtalet �r n�mligen normalt f�renat med en k�poption.
Regeringsr�tten har i ett par avg�randen underk�nt den ursprungliga f�rs�ljningen till
leasegivaren och p� den grunden v�grat att medge denne avdrag f�r v�rdeminskning p�
egendomen.

Os�kerheten ligger i huruvida det f�rsta ledet civilr�ttsligt kommer att godk�nnas som en
oms�ttnings�verl�telse eller om transaktionen ist�llet bed�ms som f�rstr�ckning, d�r s�ljaren
st�ller aktuell egendom som kredits�kerhet. Avsikten �r vid en s�dan s�kerhets�verl�telse inte
att k�paren slutligen skall bli �gare. Anledningen till problemet, �r att s�ljaren forts�tter att
inneha och anv�nda egendomen f�rfarandet igenom med bibeh�llande av �garfunktioner.

5.3 Lagen mot skatteflykt och genomsyn
F�r att en civilr�ttsligt giltig r�ttshandling inte skall l�ggas till grund f�r beskattningen kr�vs
enligt 2 ¤ skatteflyktslagen som utg�ngspunkt att f�rfarandet som r�ttshandlingen ing�r i
medf�rt en v�sentlig skattef�rm�n f�r den skattskyldige. Denna skattef�rm�n skall antas ha
utgjort det �verv�gande sk�let f�r f�rfarandet, i vilket den skattskyldige skall ha medverkat
direkt eller indirekt. Slutligen kr�vs att det skulle strida mot lagstiftningens syfte att l�gga
f�rfarandet till grund f�r beskattningen f�r att de skatteeffekter som r�ttshandlingen normalt
medf�r inte skall intr�da.

Leasinguppl�gg har tidigare pr�vats mot lagen mot skatteflykt, men mig veterligen har �nnu
inget f�rfarande g�llande finansiell leasing underk�nts med st�d av denna lag. I flera domar
har Regeringsr�tten medgivit part avdrag f�r v�rdeminskningsavdrag och som st�d angett att
kommunalskattelagen medger viss �veravskrivning och andra metoder f�r att skapa
obeskattade reserver. Fr�mst det fj�rde och sista rekvisitet begr�nsar lagens till�mplighet. 36

F�r att komma till r�tta med f�rfaranden som inte ansetts kunna godtas skatter�ttsligt, har
domstolarna ist�llet valt att f�reta genomsyn av r�ttshandlingar. Denna metod saknar lagst�d,
men har vuxit fram i r�ttspraxis. Det finns ingen allm�ngiltig definition av begreppet och
meningarna �r n�got delade om vad genomsyn �r. En allm�n uppfattning tycks vara att
genomsyn inneb�r att r�tten �sidos�tter civilr�ttsligt giltiga r�ttshandlingar som f�retagits i
syfte att erh�lla ober�ttigade f�rm�ner och l�gger dessas reella Ð ist�llet f�r formella Ð inne-
b�rd till grund f�r beskattningen.37 Detta anses ske d� r�tten bortser fr�n ett handelsbolag i en
transaktion, omkarakt�riserar en r�ttshandling alternativt ser flera r�ttshandlingar som en

                                                  
36 Se R� 1992 ref 21 I-II.
37 Se Hultmark/Ramberg, Allm�n avtalsr�tt s 232, prop. 1996/97:170 s 32, Bergstr�m, SN 1999 s 329 samt
Lodin/Lindencrona/Melz/Silfverberg, Inkomstskatt s 552 och 554. Jfr �ven Johansson/Rabe, Det svenska
skattesystemet s 586, M�ller, SvSkT 2/95 s 143 f, Grosskpf/Gr�nfors, SN 1990 s 353 och 366 f samt G�verth,
SvSkT 8/96 s 763.
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enda. Det �r de tv� senare s�tten som varit aktuella i leasingm�l r�rande r�tt till v�rde-
minskningsavdrag.

I r�ttspraxis har uttalats att genomsyn skall iakttas med stor restriktivitet.38 Vad detta n�rmare
inneb�r har inte kunnat klarg�ras, s�rskilt d� de olika m�len d�r genomsyn f�retagits eller
diskuterats varit mycket olika. Det synes emellertid som att avg�randen d�r omkarakt�risering
gjorts grundats p� en helhetsbed�mning i flera m�l.39 Detta talar f�r att respektive m�l
avseende leasing utgjort in casu-avg�randen.

5.4 N�ringsverksamhet som rekvisit f�r avskrivningsr�tt
En f�ruts�ttning f�r att v�rdeminskningsavdrag skall medges �garen �r att leasingverksam-
heten bed�ms som r�relse eller n�ringsverksamhet. Verksamheten m�ste uppfylla de tre
r�relserekvisiten sj�lvst�ndighet, varaktighet och vinstsyfte.40 Det �r fr�mst kravet p� vinst-
syfte som pr�vats och av praxis framg�r det att kravet satts l�gt. Att en verksamhet i sig, d v s
utan beaktande av skattevinster, inte kunnat g� med vinst betyder inte att vinstsyfte saknas, se
R� 1985 1:40 samt R� 1992 ref 21 I-II. Avg�rande har ist�llet ansetts vara om verksamheten
typiskt sett brukar bedrivas i f�rv�rvssyfte och f�r att tillhandag� utomst�ende, se R� 1992
ref 21 I-II. Vad betr�ffar kravet p� sj�lvst�ndighet, g�ller att leasegivaren till viss del sj�lv b�r
finansiera k�pet av egendomen. Har exempelvis f�rmedlaren vid investorleasing ocks� st�tt
f�r finansieringen kan risk finnas att avdrag v�gras.

5.5 Avslutande synpunkter

Mot bakgrund av vad som anf�rts ovan �r det os�kert under vilka f�rh�llanden leasing anses
eller inte anses f�religga och i �vrigt n�r v�rdeminskningsavdrag skall medges. Det �r d�rmed
riskfyllt att ing� leasingavtal i gr�nstrakterna d�r det kan ifr�gas�ttas om avtalen kan komma
att omkarakt�riseras.

D� leasingf�rfaranden underk�nts, har detta som regel gjorts med h�nvisning till att lease-
givaren inte skall godtas som �gare av den uthyrda egendomen p� s�tt som ovan angivits i
avsnitt 5.1 och 5.2. Grunden f�r en omkarakt�risering av en r�ttshandling �r som utg�ngs-
punkt att dess verkliga inneb�rd �r en annan �n vad den ben�mnts av parterna, eller vad den
enligt sin form ger uttryck f�r. Metoderna att fr�nk�nna en transaktion dess betecknade inne-
b�rd �r flera �n ovan n�mnda. En skenr�ttshandling �r ogiltig och l�ggs inte till grund f�r
beskattningen.

I de fall leasegivaren inte godtagits som �gare, har domstolen i ett flertal fall valt att n�ja sig
med att ange att v�rdeminskningsavdrag mot denna grund inte kan medges den skattskyldige.
Kvar st�r d� fr�gan vad transaktionen ist�llet d� anses utg�ra och vilka beskattnings-
konsekvenser aff�ren f�ranleder. M�jligt �r att leasingavtalet bed�mts som ett f�rt�ckt

                                                  
38 Se R� 1989 ref 62 I-II. Jfr �ven KR i Stockholms dom 1999-01-19, m�l nr 4966-1996, g�llande tv� fall av
finansiell leasing av mobilteleutrustning d�r ingen genomsyn gjordes utan v�rdeminskningsavdrag medgavs f�r
Ericsson Finans. Leasingavtalen inneh�ll k�poptioner som ber�ttigade respektive leasetagare att f�rv�rva aktuell
egendom, i det ena fallet till v�rde som f�rv�ntades motsvara vad som skulle �terbetalas denne f�r erlagda
service- och underh�llsavgifter. I det andra kunde f�rv�rv ske till v�rde som n�rmast uppgick till storleken p� de
ytterligare leasingavgifter som leasetagaren skulle tvingas erl�gga ifall optionen inte utnyttjades eftersom avtalet
d� skulle f�rl�ngas. F�ljaktligen skulle ett f�rv�rv i praktiken vara kostnadsfritt f�r den ene leasetagaren, d� vad
denne skulle erh�lla f�rv�ntades motsvara k�peskillingen och f�r den andre skulle ett f�rv�rv inte medf�ra n�gon
st�rre merkostnad. K�poptionerna ans�gs inte tillr�ckliga f�r att r�ttshandlingarna skulle omklassificeras.
39 Se M�ller, SvSkT 2/95 s 143 f.
40 Se avsnitt 6.10 avs Dahl�nm�let.
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avbetalningsk�p, att avtalet ansetts utg�ra l�n mot s�kerhet i aktuell egendom eller att
f�rfarandet ist�llet ansetts utg�ra handel med avskrivningsunderlag.

Det r�der �ven stor os�kerhet vad g�ller huruvida det uppst�lls ett krav p� leverans f�r r�tt till
v�rdeminskningsavdrag. Meningarna i doktrin �r delade. Se nedan kapitel 9 f�r en mer
utf�rlig redog�relse.

6 R�ttspraxis av betydelse f�r analysen av R� 1998 ref 58 I-III

6.1 R� 1953 Fi 121
Fallet R� 1953 Fi 121 r�rde arrendeavtal g�llande flera fastigheter. Avtalet bed�mdes av
Regeringsr�tten g�lla �gar�verl�telse eftersom befogenheterna som normalt tillfaller �garen i
v�sentlig utstr�ckning �verl�mnats p� arrendatorn. Enligt avtalet skulle denne �verta alla
r�ttigheter och skyldigheter avseende fastigheterna. Arrendatorn gavs vidare r�tt till under-
arrende samt att kr�va ut alla handlingar r�rande fastigheten. �garen friskrev sig fr�n allt
annat avseende egendomen i samband med att �garhypotek i fastigheten �verl�ts. Enligt
kontraktet f�rklarades d�rmed alla mellanhavanden mellan parterna vara avslutade.

6.2 R� 1967 Fi 31
R� 1967 Fi 31 g�llde en fastighet som k�pts och sedan arrenderats tillbaka till s�ljarbolaget.
Vid en eventuell upps�gning av n�gon av parterna innan avtalstidens utg�ng var bolaget
f�rpliktigat att �terk�pa fastigheten till pris motsvarande vad k�paren erlagt f�r fastigheten,
uppr�knat med h�nsyn till inflationen fram till tidpunkten f�r �terk�pet.

Kammarr�tten v�grade avdrag f�r v�rdeminskning p� fastigheten till f�ljd av de inskr�nk-
ningar av k�parens r�tt till fastigheten som gjorts i olika handlingar. R�tten menade att dessa
m�ste anses fr�nta det v�sentliga inneh�llet i k�parens �gander�tt. Denna omst�ndighet gav
anledning att anta att avtalets verkliga inneb�rd var en annan den formen utvisade. Bolaget
stod f�r alla kostnader p� fastigheten under nyttjandet, �ven skatter, svarade f�r arbeten p�
egendomen, samt hade r�tt att g�ra inteckningar i fastigheten. Regeringsr�tten gjorde ej
�ndring.

Vilken giltighet r�ttsfallet har idag kan ifr�gas�ttas, fr�mst med tanke p� den tid som l�pt
sedan avg�randet samt att det inte avs�g leasing utan arrende av fast egendom. Emellertid ter
sig domen h�gst aktuell mot bakgrund av uttryckss�ttet i nyare r�ttsfall betr�ffande ett avtals
verkliga inneb�rd och betydelsen av att �gander�tten uttunnats.41

6.3 R� 1967 Fi 41, villkor om k�pplikt
R� 1967 Fi 41 r�rde r�relseinventarier som arrenderats ut f�r en tid av knappt sex �r.
Kammarr�tten menade att avtalet till sin verkliga inneb�rd utgjorde avbetalningsk�p d�
arrendatorn efter arrendets upph�rande var f�rpliktigad att f�rv�rva inventarierna till dessas
framtida marknadsv�rde. Regeringsr�tten gjorde ej �ndring.

Fallet har, trots att det avser arrende, ansetts ge st�d f�r att avtalets verkliga inneb�rd skall
vara avg�rande f�r gr�nsdragningen mellan leasing och avbetalningsk�p, samt f�r att den
skatter�ttsliga bed�mningen skall f�lja den civilr�ttsliga.42

                                                  
41 Jfr R� 1989 ref 62 I-II och R� 1989 ref 58 I. Se �ven SOU 1991:81 s 203.
42 Se Grosskopf, SN 1988 s 650 samt Hagstedt, SN 1975 s 287.
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6.4 R� 1977 Aa 195

R� 1977 Aa 195 g�llde avdragsr�tt f�r ing�ende merv�rdesskatt vid f�rv�rv av egendom som
avs�gs bli f�rem�l f�r sale and lease back. Ett aktiebolag l�t uppf�ra en fabriksbyggnad med
avsikt att s�lja och �terhyra den genom avtal med ett finansbolag. Aktiebolaget skulle beh�lla
nyttjander�tten till egendomen f�rfarandet igenom. Enligt konstruktionen skulle finansbolaget
genom en s�ljoption ges m�jlighet att framtvinga en f�rs�ljning av byggnaden till aktiebolaget
efter utg�ngen av en f�rsta leasingperiod. Ut�vades inte denna r�tt skulle aktiebolaget vara
f�rpliktigat att �terk�pa byggnaden efter en f�rl�ngning av leasingperioden.

Fr�gan huruvida aktiebolagets ursprungliga anskaffning av byggnaden skulle vara att betrakta
som f�rv�rv i den skattepliktiga verksamheten och den ing�ende skatten avdragsgill,
besvarades nekande d� egendomen inte skulle anses f�rv�rvad f�r stadigvarande bruk.
�gander�tten ans�gs ha �verg�tt p� finansbolaget genom en oms�ttnings�verl�telse.

Det kan emellertid diskuteras vilken betydelse detta r�ttsfall har idag. R�ttsl�get �r oklart
g�llande sale and lease back och �sikterna �r delade huruvida n�gon �gar�verg�ng skall anses
ske d� s�ljaren beh�ller nyttjander�tten till egendomen och ingen besittnings�verg�ng eller
leverans sker. Jag �terkommer nedan i avsnitt 8.2 respektive 9.2 till denna problematik.

6.5 R� 1978 Aa 149

F�rhandsbeskedet R� 1978 Aa 149 g�llde fr�n vilken tidpunkt avskrivning p� inventariers
anskaffningsv�rde kunde g�ras. Maskinerna i fr�ga hade levererats till k�paren, men inte
inmonterats. I fallet klargjordes att v�rdeminskningsavdrag kunde g�ras oaktat att maskinerna
inte tagits i bruk.

Fallet har �beropats som st�d f�r att det uppst�lls ett leveranskrav f�r v�rdeminsknings-
avdrag.43 Enligt min �sikt �r det emellertid att dra f�r l�ngtg�ende slutsatser av avg�randet. I
domen uttalas ingenting om leveransens betydelse av Riksskatten�mndens n�mnd f�r r�tts-
�renden vars avg�rande Regeringsr�tten inte fann anledning att �ndra.

6.6 R� 1985 1:40
I R� 1985 1:40, ett f�rhandsbesked g�llande partnerleasing, pr�vades om ett handelsbolag
bedrev yrkesm�ssig verksamhet enligt merv�rdesskattelagen. Handelsbolaget k�pte in datorer
f�r uthyrning. Bolaget var part i en l�ngre transaktionskedja och fick aldrig besittning till
f�rv�rvade objekt d� datorerna levererades direkt fr�n tillverkare till slutkund. Os�kerheten
g�llde huruvida det vid den skattem�ssiga bed�mningen var handelsbolaget eller ett annat
bolag som skulle medges v�rdeminskningsavdrag och anses som egentlig �gare.

Regeringsr�tten konstaterade att handelsbolaget bedrev yrkesm�ssig verksamhet och d�rmed
var ber�ttigat till v�rdeminskningsavdrag p� inventarierna. Enligt 4 ¤ merv�rdesskattelagen
intr�der skattskyldighet d� varan levereras, och med leverans f�rst�s att varan avl�mnas eller
avs�nds. Att leverans i fallet aldrig sker till handelsbolaget utan direkt till slutanv�ndaren
hindrade inte att handelsbolaget skulle medges v�rdeminskningsavdrag. Avg�randet har
ansetts ge ledning f�r vad som g�ller i fr�ga om leverans som f�ruts�ttning f�r v�rdeminsk-
ningsavdrag samt ansetts ge uttryck f�r att den omst�ndigheten att en transaktion genomf�rs

                                                  
43 Se Nordquist, SvSkT 6/91 s 338.
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huvudsakligen i syfte att vinna skattef�rdelar inte �r tillr�cklig f�r att underk�nna ett
f�rfarande skatter�ttsligt.44

6.7 R� 1987 ref 5, klimatanl�ggningen
F�rhandsbeskedet R� 1987 ref 5 g�llde uthyrning av en klimatanl�ggning och ett luft-
behandlingsaggregat som leasetagaren avs�g att installera i en byggnad som tillh�rde denne.
Den uthyrda utrustningen skulle d� bli byggnadstillbeh�r enligt 2 kapitel 2 ¤ jordabalken
(1971:1209) med f�ljd att leasegivaren skulle f�rlora sitt sakr�ttsliga skydd till egendomen.
Regeringsr�tten fastslog att leasegivaren trots dessa omst�ndigheter beh�ller r�tten till avdrag
f�r v�rdeminskning p� utrustningen.

6.8 R� 1987 ref 166, t�ckdikningsanl�ggningen

I R� 1987 ref 166 g�llde fr�gan avdragsr�tt f�r leasingavgifter avseende en t�ckdiknings-
anl�ggning. Avg�rande var d�rvid om avtalets verkliga inneb�rd var uthyrning eller f�rt�ckt
avbetalningsk�p. Vid installation av t�ckdikningsanl�ggningen skulle den f� karakt�r av
fastighetstillbeh�r hos leasetagaren och leasegivaren d�rmed f�rlora sitt sakr�ttsliga skydd i
egendomen. Enligt Regeringsr�tten hindrar inte detta i sig att avtalet i skatter�ttsligt h�n-
seende bed�ms som uthyrning. (Se tidigare avg�rande R� 1987 ref 5.)

Av betydelse var enligt Regeringsr�tten huruvida omst�ndigheterna visar att den gemen-
samma partsavsikten �r att �gander�tts�verg�ng skall ske. Avg�rande vikt f�stes vid att
kostnaderna f�r att s�rskilja anl�ggningen fr�n marken och �terst�lla denna till leasegivaren
antogs st� i klart missf�rh�llande till anl�ggningens d�refter �terst�ende v�rde. Regerings-
r�tten gjorde bed�mningen att det inte fanns n�got realistiskt alternativ till att l�ta anl�gg-
ningen ligga kvar i marken hos leasetagaren varf�r det antogs att parternas avsikt redan d�
avtalet ingicks, var att leasetagaren senare skulle bli �gare till egendomen.45

6.9 R� 1989 ref 62 I, sale and lease back av fastighet, och II

R�ttsfallen R� 1989 ref 62 I-II r�rde sale and lease back av en fastighet (I) respektive
byggnad p� ofri grund (II). Ans�kningarna om f�rhandsbesked g�llde huruvida egendomen
skulle anses utg�ra oms�ttningstillg�ngar i k�parens r�relse samt till vilket inkomstslag
leasinginkomsterna fr�n fastigheten och byggnaden skulle h�nf�ras.

Regeringsr�tten hade att ta st�llning till om r�ttshandlingarna mellan parterna Ð n�mligen k�p,
leasing och ett eventuellt �terk�p Ð skulle ges verkan enligt den ben�mning de givits av
parterna, eller om transaktionerna skulle bed�mas annorlunda. Sedda var f�r sig var de olika

                                                  
44 Se RegR i R� 1992 ref 21 I. Jfr �ven KRs i G�teborg dom 1993-12-27, m�l nr 6765-1991 d�r leasingobjektet
levererades direkt fr�n leverant�r till leasetagare och detta f�rfarande ans�gs ers�tta leverans till
k�pare/leasegivare.
45 RSN tog �ven upp andra omst�ndigheter som talade f�r att transaktionen skulle utg�ra ett f�rt�ckt
avbetalningsk�p och grundade sitt avg�rande p� en samlad bed�mning av de olika omst�ndigheterna utan att
s�som RegR senare endast l�ta kostnaden att �terst�lla egendomen ensam avg�ra. De ekonomiska
konsekvenserna av avtalet som RSV framh�ll var f�ljande: Vid utg�ngen av en f�rsta basperiod av fem �r
�verstiger summan av d� betalda leasingavgifter v�sentligt anskaffningskostnaden f�r leasingobjektet. Vid
samma tidpunkt har leasetagaren m�jlighet att k�pa t�ckdikningsanl�ggningen f�r fem procent av
avskaffningsv�rdet. Detta pris, menar RSV, m�ste antas avsev�rt understiga v�rdet anl�ggningen har f�r
leasetagaren. Jfr �ven notism�let R� 1967 Fi 41 som ansetts ge uttryck f�r att den skatter�ttsliga bed�mningen
normalt f�ljer den civilr�ttsliga. Se Grosskopf, SN 1988 s 650.
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transaktionerna civilr�ttsligt giltiga. Regeringsr�tten analyserade leasinguppl�gget som helhet
f�r att fastst�lla dess reella och �syftade inneb�rd.46

Avsikten var att fastigheten och byggnaden skulle s�ljas tillbaka till den ursprunglige s�ljaren
efter leasingperioden. Priset p� fastigheten och leasingavgiftens storlek torde d�rf�r, menade
Regeringsr�tten, fastst�llas p� andra grunder �n marknadspris. Normalt kommer f�rs�ljnings-
priset att anpassas f�r att inte utl�sa realisationsvinstbeskattning f�r s�ljaren. Vidare angavs
att leasingavgifterna och f�rs�ljningspriset p� fastigheten var funktioner av varandra och
tillsammans avpassade f�r att ge leasegivaren en viss avkastning.

Som utg�ngspunkt m�ste fastst�llas om n�gon �gander�tts�verg�ng skett genom det f�rsta
k�pet. R�tten konstaterade att stor restriktivitet b�r iakttas vad g�ller att omklassificera
r�ttshandlingar och menade i fallet att k�paren skulle ha f�rv�rvat �gander�tten till fastigheten
respektive byggnaden, d v s att transaktionen skulle inneb�ra en oms�ttnings�verl�telse, om
den genomf�rdes som planerat.

Flera omst�ndigheter talade dock enligt Regeringsr�tten f�r att det f�rsta ledet i transaktionen,
f�rs�ljningen, i sj�lva verket var en s�kerhets�verl�telse d�r fastigheten st�lldes som s�kerhet
f�r ett l�n till leasetagaren. Leasegivare och k�pare var ett finansbolag vars verksamhet inte i
f�rsta hand syftade till att �ga och f�rvalta fastigheter. Finansbolaget angav att transaktionen
skulle utg�ra en ny finansieringsform. Avtalet avvek fr�n ett normalt k�peavtal, exempelvis
genom �terk�psklausulen i kontraktet. En s�dan utf�stelse �r emellertid inte civilr�ttsligt
bindande d� den g�ller fast egendom, men Regeringsr�tten menade att man kunde utg� fr�n
att �terk�p verkligen skulle ske. Vidare fastst�lldes vederlagen, d v s k�peskillingen vid den
ursprungliga �verl�telsen, �terk�pet samt leasingavgifterna, p� andra grunder �n marknadspris
och s�ljaren-leasetagaren garanterades genom r�tten att �terf� �gander�tten till egendomen
m�jlighet att tillgodog�ra sig eventuell v�rdestegring p� fastigheten.

Regeringsr�tten framh�ll som st�d f�r att beskattningen skulle grundas p� den utformning
avtalen givits att de effekter parterna �syftat med transaktionen var de som f�ljer en
�gander�tts�verg�ng och inte en pants�ttning. Avtalen skulle ocks� ing�s i beaktande av att
sale and lease back-transaktioner sedan l�nge f�rekommer i stor omfattning b�de vad g�ller
fastigheter och byggnader p� ofri grund och godk�nts civilr�ttsligt. F�r inkomsttaxeringen var
det utan betydelse huruvida sale and lease back-transaktionerna r�rde fastighet eller byggnad
p� annans mark. Detta ans�gs vara fallet trots att en k�peoption avseende fast egendom aldrig
�r civilr�ttsligt bindande.

R�tten var dock inte enig, och i doktrin �r meningarna delade vad g�ller hur sale and lease
back b�r bed�mas skatter�ttsligt. Sammantaget tycks det som att avg�rande f�r att �ver-
l�telsen bed�mdes enligt sin form varit att de tre olika leden bed�mts var f�r sig och inte som
led i en och samma transaktion.47 N�gon genomsyn gjordes inte av sale and lease back-
transaktionen. Avg�randet f�ljer i den bem�rkelsen utg�ngen i R� 1974 1:61 samt R� 1977
Aa 195, d�r Regeringsr�tten bed�mde giltigheten av varje transaktion f�r sig.

Avg�randet r�rde ett f�rhandsbesked enligt vilket som f�ruts�ttning f�r ans�kan st�lldes att
de i leasingaff�ren ing�ende avtalen var civilr�ttsligt giltiga. Vad Regeringsr�tten uttalar om
att bed�mning skett av det civilr�ttsliga f�rh�llandet mellan parterna tolkar Nerep som att en
sj�lvst�ndig skatter�ttslig bed�mning av om oms�ttnings�verl�telse f�religger gjorts och skall

                                                  
46 Se Bergstr�m, SN 1989 s 263.
47 Se Bergstr�m, SN 1989 s 265.



22

g�ras, och att denna kan avvika fr�n den civilr�ttsliga.48 Jag uppfattar Nereps st�ndpunkt s�
att han menar att en skatter�ttslig bed�mning m�ste g�ras, frist�ende fr�n den civilr�ttsliga.

6.10 R� 1992 ref 21 I, Dahl�nm�let, och II
I tv� mycket likartade m�l pr�vade Regeringsr�tten tv� fall av s� kallad investorleasing.
Fr�gorna r�rde om uthyrningen ifr�gavarande fall utgjorde r�relse i kommunalskattelagens
mening samt om f�rfarandet kunde angripas enligt lagen mot skatteflykt.49

R� 1992 ref 21 I r�rde Dahl�n International AB, vars huvudsakliga verksamhet bestod i att
producera och exportera elektriska ugnar. Bolaget f�rv�rvade av tre olika finansbolag
inventarier och leasade i anslutning till k�peavtalen tillbaka samma inventarier till respektive
s�ljare. Detta innebar avtal om underleasing, d� inventarierna redan vid f�rs�ljningen var
uthyrda av s�ljaren till tredje man. Dahl�nbolaget finansierade k�pen i det n�rmaste helt
genom l�n. De f�rv�rvade inventarierna saknade anknytning till bolagets �vriga verksamhet.50

F�r att bolaget skulle medges avdrag f�r v�rdeminskning p� inventarierna m�ste verk-
samheten anses utg�ra r�relse. I praxis har krav p� varaktighet, sj�lvst�ndighet och vinstsyfte
uppst�llts hos verksamheten. Skattemyndigheten gjorde g�llande att de tv� senare rekvisiten
inte var uppfyllda. Finansbolagen utformade ensidigt f�rv�rvsavtalen och ansvarade f�r det
praktiska i anslutning till leasingaff�rerna. F�rfogander�tten kvarstod ocks� hos dem.
Sj�lvst�ndighetsrekvisitet bed�mdes vara uppfyllt d� verksamheterna inte ans�gs bedrivna p�
uppdrag av finansbolagen.

Den avg�rande fr�gan var d� om vinstsyfte f�relegat. Sale and lease back-avtalen innebar f�r
bolaget en f�rr�ntning understigande kreditkostnaden p� l�nen som finansierat transaktionerna
och �ven den bankr�nta bolaget hade kunnat f� p� egna medel. Bolagets leasingverksamhet
var mot denna bakgrund ber�knad att g� med f�rlust. Regeringsr�tten konstaterade att kravet
p� vinstsyfte satts t�mligen l�gt i praxis. Avg�rande har ansetts vara om verksamheten typiskt
sett brukar bedrivas i f�rv�rvssyfte och f�r att tillhandag� utomst�ende. I domen fastslogs att
den omfattning och karakt�r som olika slag av finansiell verksamhet numera har inom
n�ringslivet m�ste inv�gas i bed�mningen.51 Vidare anf�rde Regeringsr�tten som st�d f�r sitt
st�llningstagande att partnerleasing i tidigare avg�randen av Regeringsr�tten ansetts utg�ra
r�relse (se R� 1985 1:40 och R� 1991 ref 105).

Regeringsr�tten fastslog att leasingverksamheten utgjorde r�relse i kommunalskattelagens
mening och konstaterade samtidigt att det avg�rande motivet f�r bolaget att delta i leasing-
verksamheten uppenbarligen varit att vinna skattef�rdelar. Att leasingverksamheten i sig inte
kunnat g� med vinst ans�gs allts� inte hindra att kravet p� vinstsyfte var uppfyllt.52

Domstolen hade sedan att ta st�llning till om v�rdeminskningsavdrag skulle v�gras p� den
grund att sale and lease back-transaktionen skulle falla under lagen mot skatteflykt. Det
aktuella v�rdeminskningsavdraget uppgick till ett belopp som innebar en inte ov�sentlig

                                                  
48 Se Nerep, SvSkT 1989 s 360 f.
49 Se 27 ¤, 29 ¤ 1 mom och 29 ¤ anv p 4 KL (1928:370) samt 2 ¤ lagen (1980:865) mot skatteflykt.
50 Det f�rekom ocks� i leasingavtalen klausuler som gav finansbolagen r�tt att under vissa f�ruts�ttningar
�terk�pa inventarierna f�r en kostnad av nuv�rdet av kalkylerat restv�rde med till�gg f�r �terst�ende
leasingavgifter. Vidare var finansbolagen f�rpliktigade att f�r leasingbolagens r�kning s�lja leasingutrustningen
vid avtalsperiodens utg�ng om slutanv�ndarna inte l�ngre �nskade hyra egendomen.
51 Eg hade vid tiden f�r avg�randet.
52 Jfr R� 1985 1:40.
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skattef�rm�n f�r bolaget. Detta antogs ha utgjort i varje fall det huvudsakliga sk�let f�r
leasinguppl�gget. Det tredje och avg�rande rekvisitet i 2 ¤ ovan n�mnda lag �r att en taxering
p� grundval av f�rfarandet skulle strida mot lagstiftningens grunder. D�rmed, fortsatte
Regeringsr�tten, m�ste avdragsyrkandet f�r v�rdeminskning p� inventarier st�llas i relation
till reglerna f�r beskattning av r�relse i och s�rskilt f�r reglerna om v�rdeminskning.

Vidare konstaterades att v�rdeminskningsavdrag f�r inventarier �r ett av flera m�jliga s�tt att
skapa obeskattade reserver d� kommunalskattelagens regler medger viss avskrivning ut�ver
den faktiska v�rdeminskningen. Avdragsbegr�nsningar finns, men de g�ller inte f�r inven-
tarier anskaffade f�r stadigvarande bruk, utan bokslutslager. I beaktande av dessa omst�ndig-
heter kan inte avdrag f�r v�rdeminskning v�gras. Att de inventarier som ing�tt i leasing-
verksamheten saknade direkt anknytning till bolagets �vriga och huvudsakliga verksamhet
�ndrade inte bed�mningen.

I underinstanserna anf�rde skattemyndigheten som en av flera grunder f�r att v�rde-
minskningsavdrag skulle v�gras, att Dahl�nbolaget inte f�rv�rvat inventarierna med �gande-
r�tt. Som sk�l f�r att avdrag skulle nekas angavs att utrustningen inte levererats till bolaget
samt att bolagets m�jligheter att f�rfoga �ver den varit mycket begr�nsade. Vid leasing-
uppl�gget skedde s�ledes inget r�dighetsavskiljande eller n�gon besittnings�verg�ng, utan
inventarierna kvarstod hos de kunder som leasat respektive inventarium. N�gon fysisk
leverans var inte heller avsedd att �ga rum, utan ist�llet denuntierades tredje man om �ver-
l�telsen.

I domen g�r Regeringsr�tten f�ljande yttrande: ÓMot bakgrund av hur skattemyndigheten
s�lunda utformat sin talan och den utredning som f�rebragts i m�let saknar Regeringsr�tten
anledning att utg� fr�n annat �n att bolaget gjort civilr�ttsligt giltiga f�rv�rv av inventarierna
och att bolaget d�rf�r �r att betrakta som �gare till dem.Ó Detta uttalande kan uppfattas som att
Regeringsr�tten menar att det vid en pr�vning inte skulle ha varit givet ifall talan utformats
annorlunda att n�gon �gander�tts�verg�ng skulle anses ha skett (med f�ljd att v�rde-
minskningsavdrag skulle kunna v�gras redan p� denna grund). D�rmed skulle r�ttsfallet
p�visa att det fortfarande �r os�kert vad som skall anses utg�ra g�llande r�tt betr�ffande sale
and lease back-transaktioner. Uttalandet kan ocks� tolkas som att den skatter�ttsliga bed�m-
ningen f�ljer den civilr�ttsliga.

6.11 R� 1992 ref 104, sale and lease back av patent
F�rhandsbeskedet R� 1992 ref 104 r�rde en patentr�tt som avs�gs att �verl�tas till ett
finansbolag, f�r att d�refter leasas ut till ett dotterbolag till det s�ljande f�retaget. Dotter-
bolaget erh�ll enligt leasingavtalet en exklusiv licens till de r�ttigheter som var anknutna till
patentet. Vid uthyrningens upph�rande skulle leasetagaren vara f�rpliktigad att anvisa k�pare
till patentet om finansbolaget s� kr�vde, och leasingavtalet inte f�rl�ngts. Leasetagaren fick
inte anvisa sig sj�lv som k�pare och priset var best�mt p� f�rhand.

En skatter�ttslig �gander�tts�verg�ng med efterf�ljande uppl�telse av patentet bed�mdes ha
skett varf�r dotterbolaget ans�gs ha r�tt till avdrag f�r leasingavgifterna, och finansbolaget
r�tt till v�rdeminskningsavdrag. Som st�d f�r skatter�ttsn�mndens avg�rande, som Regerings-
r�tten fastst�llde, angavs att Regeringsr�tten i tidigare avg�randen godtagit sale and lease
back-transaktioner till grund f�r beskattning s�som uthyrning (R� 1987 ref 5) liksom �ven
f�rs�ljning och �terf�rhyrning (R� 1989 ref 62 I-II och R� 1992 ref 21 I). Fallet �r speciellt
s�tillvida att det r�r sale and lease back med tre parter inblandade, d�r �terk�p sker av
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n�rst�ende dotterbolag till den ursprunglige �garen, samt att transaktionen r�r en immateriell
r�ttighet.

6.12 R� 1993 ref 86, f�rv�rv och uppl�telse av filmr�ttigheter
Ett kommanditbolag hade f�rv�rvat och uppl�tit filmr�ttigheter till utl�ndska bolag med f�ljd
att underskott uppkommit i r�relsen. Fr�ga var om kommanditbolaget skulle medges avdrag
f�r den del av underskottet som var att h�nf�ra till dessa transaktioner.

Utfallet av uppl�gget tycktes redan vid avtalens ing�ende ha varit best�mt till en f�rlust om
fem procent av investeringskostnaden f�r filmerna d� minimiroyaltyn f�r dessa satts till 95
procent av ink�pspriset. K�peskillingen skulle neds�ttas och komplement�ren betala
mellanskillnaden upp till den garanterade royaltyn om denna inte erlagts av licenstagarna per
ett visst datum. Kommanditbolaget var ovetande om, och hade inte visat intresse f�r, r�ttig-
heternas marknadsv�rde och vilka inkomster dessa hade genererat hos licenstagarna. Enligt
r�ttens bed�mning hade medel motsvarande storleken p� minimiroyaltyn g�tt runt i cirkel
mellan inblandade parter genom betalningar och �terbetalningar. Dessa betalningsstr�mmar
ans�gs inte ha samband med r�relsen. Leasegivaren-kommanditbolaget ans�gs inte ha f�r-
v�rvat �gander�tten till visningsr�tterna utan avtalen bed�mdes g�lla uppst�llande och
�terbetalning av penningdepositioner. N�gon uppl�telse ans�gs inte heller ha varit f�r
handen.53 En andel av vad kommanditbolaget erlagt till komplement�ren kunde inte h�nf�ras
till r�relse utan ans�gs vara betalning avtal om f�rv�rv av underlag f�r underskottsavdrag i
r�relsen.54

I m�let gjorde Regeringsr�tten en genomsyn av transaktionerna och bed�mde att deras
�syftade inneb�rd var en annan �n vad avtalsbeteckningarna gav uttryck f�r. D� omst�ndig-
heterna i fallet var mycket speciella d�r de inblandade parterna var kommanditbolag och
intressenter till detta, samt transaktionerna avsett immateriella r�ttigheter �r det sv�rt att tro att
avg�randet har n�gon generell giltighet avseende avgr�nsningen mellan leasing och
avbetalningsk�p. D�remot kan r�ttsfallet anses ge uttryck f�r en restriktiv inst�llning hos
Regeringsr�tten att godta handel med avskrivningsunderlag eller andra f�rfaranden som
ing�tts genom mycket konstlade transaktioner med enda syfte att uppn� positiva
skatteeffekter.

6.13 NJA 1995:183, framtida �gander�tts�verg�ng
NJA 1995:183 r�rde arvsskatt och tidpunkten f�r skatter�ttslig �gander�tts�verg�ng avseende
fastighet. Enligt k�pekontraktet skulle den skatter�ttsliga �gander�tten �verg� p� k�paren
f�rst p� tilltr�desdagen. D� en av s�ljarna avlidit innan detta datum uppkom fr�ga om
fastigheten eller fordran p� k�peskilling skulle tas upp som tillg�ng.

�gander�tten till fastigheten ans�gs ha �verg�tt redan vid uppr�ttandet av k�pehandlingarna
d� partsavsikten att senarel�gga �gande�verg�ngen inte ans�gs innefatta hur en eventuell
arvsskatt skulle f�rdelas ifall s�ljaren skulle avlida innan avtalet fullbordats. Avg�randet kan
tolkas s� att, d� det st�r klart att �gander�tts�verg�ng kommer att ske vid en senare tidpunkt,
�gander�tten anses �verf�rd redan d� bindande k�peavtal ing�s.55

                                                  
53 Se M�ller, SvSkt 2/95 s 140 samt von Bahr/Thorell, SN 1994 s 353.
54 Genom en investering p� knappt 155 tkr hade den skattskyldige i m�let givits r�tt till avdrag i r�relsen med
500 tkr och hade dessutom m�jlighet att kvitta den reaf�rlust som aff�ren f�ranlett med en eventuell reavinst.
55 Jfr �ven KRs i Stockholm domar 97-05-27, m�l nr 1838-1995 samt 1839-1995, d�r det fastslogs att r�tten till
v�rdeminskningsavdrag intr�der i och med k�pekontraktet.
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6.14 R� 1997 ref 60, automatisk �gar�verg�ng vid leasingperiodens
utg�ng

R�ttsfallet R� 1997 ref 60 r�rde leasing av datorer fr�n arbetsgivare till arbetstagare. Enligt
avtalet skulle hyra erl�ggas m�nadsvis under tre �r, varefter �gander�tten till utrustningen
skulle �verg� p� den anst�llde. Om arbetstagaren skulle sluta sin anst�llning innan leasing-
periodens utg�ng skulle datorn �terl�mnas till arbetsgivaren. Det stod d�rmed inte klart redan
vid leasingavtalets ing�ende huruvida �gander�tten till utrustningen skulle komma att �verg�
p� den anst�llde eller ej. Den anst�llde stod under uthyrningen risken f�r att varan f�rkom
eller blev f�rst�rd d� hyran skulle erl�ggas under hela avtalstiden oavsett att datorn inte kunde
utnyttjas. Leverant�ren hade l�mnat ett �rs garanti p� utrustningen och efter denna tid stod
arbetsgivaren f�r reparationskostnader under uthyrningen.

Mot bakgrund av dessa omst�ndigheter kunde utrustningen inte anses f�rv�rvad med �gande-
r�tt redan vid den tidpunkt d� leasingavtalet ingicks, utan f�rst vid leasingperiodens utg�ng d�
leasingavgifterna fullgjorts och �gander�tten enligt avtalet skulle �verg�. Fallet g�llde
operationell leasing, men avg�randet torde �nd� vara relevant f�r finansiell leasing d� huvud-
fr�gan r�rde avgr�nsningen mellan leasing och avbetalningsk�p eller n�r �gander�tten skall
anses �verg�. Emellertid m�ste beaktas att r�ttsfallet r�rde f�rm�nsbeskattning i inkomstslaget
tj�nst.

7 Avgr�nsningen mellan leasing och avbetalningsk�p

Anledningen till gr�nsdragningsproblemen �r de likheter de b�da avtalstyperna f�reter. S�v�l
finansiell leasing som avbetalningsk�p inneb�r kreditgivning f�r anskaffning av egendom, d�r
denna utg�r s�kerhet.56 I b�da fall erl�ggs betalningar f�r egendomen successivt som avbetal-
ningar respektive hyresbetalningar. Leasegivaren-s�ljaren har ocks� m�jlighet att �terta
egendomen f�r det fall att leasetagaren-k�paren inte fullg�r sina avtalsenliga f�rpliktelser;
leasegivaren eftersom han �r �gare (och leasetagaren inte r�ttsligt kan f�rfoga �ver
egendomen), och s�ljaren d� ett �tertagandef�rbeh�ll intagits i avbetalningsk�pavtalet. Nedan
f�ljer en redog�relse �ver vad som utgjorde g�llande r�tt p� omr�det innan avg�randena i
R� 1998 ref 55 I-III.

7.1 Lagreglering
Det finns inte n�gon skatter�ttslig eller annan lagstadgad definition av begreppet �gande.
Genom olika regler klarg�rs vilka r�ttsf�ljder som knyts till �gander�tten, men vad som
egentligen konstituerar �gande �r oklart. Leasingavtals avgr�nsning mot k�p avg�rs av lagen
om avbetalningsk�p mellan n�ringsidkare m.fl. samt av konsumentkreditlagen som �r
tvingande lagstiftning. Enligt 1 ¤ 3 st AvbL (j�mf�r 3 ¤ 2 st KkrL) stadgas:

ÓHar avtalet betecknats som uthyrning eller betalningen som vederlag f�r varans nyttjande
f�religger �nd� avbetalningsk�p, om det �r avsett att den till vilken varan utl�mnas skall bli �gare
av denna.Ó

�r den gemensamma partsavsikten att �gander�tten skall �verg�, skall transaktionen allts�
bed�mas som ett avbetalningsk�p. Utg�ngspunkten anges emellertid vara att ett avtal som
betecknas g�lla leasing ocks� skall godtas som s�dant.57

                                                  
56 Se Millquist, Finansiell leasing s 81.
57 Se SOU 1994:120 s 208.



26

7.2 F�rarbeten

Vid gr�nsdragningen skall den gemensamma partsavsikten ges f�retr�de framf�r den
gemensamma viljef�rklaringen i avtalet. Detta anges s�v�l i motiven till 1915 �rs avbetal-
ningsk�plag som i doktrin och anses �ven f�lja av allm�nna tolkningsprinciper.58 I motiven
till stadgandet avseende gr�nsdragningen i 1 ¤ 2 stycket n�mnda lag angavs att s�som
avbetalningsk�p anses avtal d�r �gander�tten efter uthyrningen automatiskt skulle �verg� p�
leasetagaren, eller d� denne gavs r�tt att f�rv�rva egendomen efter uthyrningen f�r ett obetyd-
ligt belopp. I motiven framh�lls vidare att s�som avbetalningsk�p �ven �r att anse avtal om
uthyrning d�r det �r underf�rst�tt, men inte manifesterat i avtalet, att �gander�tten skall
�verg�.59 Anledningen till att motiven till 1915 �rs lag fortfarande anses g�lla �r att
best�mmelsen om gr�nsdragningen �verf�rts till den lag som g�ller idag, utan att n�gon
�ndring angavs vara avsedd.60

I f�rarbetena framh�lls vidare att avtalet m�ste syfta till att leasetagaren skall f� fri
f�rfogander�tt �ver egendomen, antingen omedelbart eller sedan villkor uppfyllts, f�r att
denne skall anses vara �gare till denna och k�p vara f�r handen.61 Detta inneb�r enligt
leasingutredningen att leasingavtal utan k�poption i princip inte utg�r avbetalningsk�p.
Detsamma anses g�lla leasingavtal med f�rl�ngningsr�tt eller -skyldighet f�r leasetagaren.62

F�rarbetena har i den juridiska litteraturen tolkats s� att �gander�tt inneb�r en i princip fri
f�rfogander�tt till egendom, med de begr�nsningar som f�ljer av lag eller f�rfattning.63

Av f�rarbetena framg�r att leasingavgifternas storlek i f�rh�llande till vad som kan motsvara
sk�lig ers�ttning f�r nyttjande �r relevant vid pr�vningen.64 Enligt motiven talar omst�ndig-
heten att ingen best�md hyrestid avtalats f�r att k�p �r f�r handen.65 Av detta vaga uttrycks-
s�tt torde inga slutsatser kunna dras vad g�ller avtal d�r villkor f�rekommer om avtalstiden,
men denna inte p� f�rhand �r best�md. Motiven ger inte svar p� fr�gan huruvida det i f�rsta
hand �r objektiva eller subjektiva omst�ndigheter som skall beaktas vid tolkningen av parts-
avsikten, men leasingutredningen menar i sitt bet�nkande SOU 1994:120 att det �r de f�rra.66

7.3 Doktrin och r�ttspraxis
Vad som civilr�ttsligt g�ller om �gar�verg�ng ligger som utg�ngspunkt till grund f�r den
skatter�ttsliga bed�mningen.67 I enlighet med legalitetsprincipen, anses civilr�tten prejudiciell
f�r den skatter�ttsliga bed�mningen d� �gande �r en f�ruts�ttning f�r lagens till�mplighet.68

Den civilr�ttsliga gr�nsdragningen av som uthyrning betecknade avtal med k�poptioner har
pr�vats i ett par fall i Marknadsdomstolen, men som leasingutredningen anf�r �r det os�kert

                                                  
58 Se Hultmark/Ramberg, Allm�n avtalsr�tt s 106.
59 Det �r en tyst f�ruts�ttning att �gander�tten skall �verg�, se NJA II 1915 s 304. St�d f�r detta finns �ven inom
doktrin, se exv Grosskopf, SN 1988 s 648 samt Johansson/Rabe, Det svenska skattesystemet s 351.
60 Se SOU 1994:120 s 104.
61 Se NJA II 1915 s 305, SOU 1977:24 s 79, 104 f samt jfr prop 1977/78:142 s 84.
62 Se SOU 1994:120 s 105 f.
63 Se SOU 1994:120 s 105 och 111 samt Und�n, Svensk sakr�tt I, L�s egendom, s 64 f.
64 Se NJA II 1915 s 307. Detta uttalas �ven i hovr�ttsavg�randet RH 1986:153. (Se SOU 1994:120 s 108 samt
Arnesdotter, Finansiell leasing, s 19.)
65 Se NJA II 1915 s 307.
66 Se SOU 1994:120 s 104.
67 Se SOU 1994:120 s 203, RSV Rapport 1985:8 s 40 samt K�hlmark/Nystr�m, SvSkT 6-7/98 s 642.
68 Se Hultqvist, SN 1999 s 397 (Hultqvist har anf�rt att den skatter�ttsliga bed�mningen enligt r�ttspraxis f�ljer
den civilr�ttsliga med p�f�ljd att avgr�nsningen mellan leasing och avbetalningsk�p skall g�ras enligt civilr�tten.
Se Hultqvists r�ttsutl�tande, s 8 f.)
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vilket v�rde dessa avg�randen kan tillm�tas vid finansiell leasing.69 Det f�religger inte intill
dagens datum n�got avg�rande i h�gsta instans som direkt klarg�r n�r ett som leasing
betecknat avtal skall anses som k�p. Olika omst�ndigheters betydelse f�r tolkningen av
partsavsikten har emellertid pr�vats i domstol och diskuterats i doktrin.70 (Se nedan.)

7.3.1 Partsavsikten avg�rande f�r gr�nsdragningen
Avtalets formella beteckning �r inte avg�rande, utan fr�mst parternas avsikt med avtalet;
enligt motiven till 1915 �rs avbetalningsk�plag s�rskilt de �syftade ekonomiska kon-
sekvenserna.71 Uttalandet g�ller inte l�ngre, menar Millquist, d� f�rh�llandena vid denna
tidpunkt skiljde sig v�sentligt fr�n dagens. Det normala s�ttet f�r att f�rv�rva egendom p�
kredit var vid tidpunkten f�r f�rarbetena genom avtal betecknade som leasing (ÓhyresformenÓ
enligt f�rarbetena) och i de flesta fall var det uppenbart att leasetagaren skulle �verta �gande-
r�tten �ven i de fall avtalet inte gav uttryck f�r n�gon s�dan avsikt. Enligt Millquist f�rel�g d�
en presumtion f�r att dessa avtal utgjorde avbetalningsk�p.72

Millquist och Tegin menar att omklassificering b�r g�ras endast d� det framst�r som
uppenbart att parterna, fr�mst s�ljaren, medvetet f�rs�kt kringg� lagen genom att beteckna ett
k�peavtal som leasing. Det �r partsavsikten betr�ffande �gandet och inte de ekonomiska
effekterna och grunderna f�r avtalet som �r avg�rande f�r bed�mningen. Millquists upp-
fattning �r att en omrubricering f�ruts�tter mycket Óhandfasta och tydligaÓ omst�ndigheter
som ger st�d f�r att s� skall ske d� det anses vara en allm�n obligationsr�ttslig princip att
r�ttshandlingar skall tolkas efter dess reella inneb�rd i �verensst�mmelse med den gemen-
samma partsavsikten. Avtalets formella beteckning och f�rbeh�ll att �gander�tten inte skall
�verg� p� leasetagaren har enligt honom varit betydelsefulla omst�ndigheter vid bed�mningen
av avtalet, men inte ensamt avg�rande.73

Millquist menar emellertid att motiven inte helt kan bortses fr�n. Ett avtal omfattas inte av
avbetalningsk�plagen om det saknas klara indicier p� att �gander�tten skall �verg� �ven d� de
ekonomiska och andra effekter av avtalet �verensst�mmer med avbetalningsk�pet.74 Det �r
enligt hans uppfattning klart att det typiska finansiella leasingavtalet r�ttsligt sett inte skall
omfattas av avbetalningsk�plagen.75

Ett avbetalningsk�p ans�gs vara f�r handen i R� 1987 ref 166 d� �terl�mnande av ett leasing-
objekt skulle medf�ra kostnader som kraftigt �versteg restv�rdet p� anl�ggningen och v�rdet
av k�poptionen.76 Mot bakgrund av dessa omst�ndigheter ans�g Regeringsr�tten ett
�terl�mnande vara Óekonomiskt helt orealistisktÓ varf�r den gemensamma partsavsikten
Óm�ste antasÓ ha varit att �gander�tten skulle �verf�ras p� leasetagaren.

                                                  
69 Se SOU 1994:120 s 108 f g�llande MD 1991:31-32.
70 �ven Hellner (Leasing, allm�nna avtalsvillkor och j�mkning s 215 f) har behandlat gr�nsdragningsfr�gan, och
framf�rt sk�l s�v�l f�r och emot att leasegivaren skall betraktas som �gare vid finansiell leasing, dock utan att
g�ra n�got st�llningstagande om vad som g�ller eller b�r g�lla.
71 Se NJA II 1915 s 306 f samt SOU 1994:120 s 104. Se �ven Nystr�m, Leasing s 20. Jfr �ven RSNs uttalande
om beskattning av leasing i SST 1953 s 66.
72 Se Millquist, Finansiell leasing s 88.
73 Se a a s 82 och 87 samt Millqvist, Kreditk�p eller hyra, SvJT 1995 s 547 och 554 grundat p� avg�randet T
1622/92 i Svea hovr�tt.
74 Se Millquist, Finansiell leasing s 89.
75 Se a a s 81. Jfr �ven SOU 1994:120 s 208.
76 Det uppgick till fem procent av anskaffningsv�rdet.
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Grosskopf menar, mot bakgrund av r�ttsfallen R� 1987 ref 5 samt R� 1987 ref 166 g�llande
byggnads- och fastighetstillbeh�r, att det vid pr�vningen m�ste framg� att avtalet syftat till att
�gander�tten skall �verg� f�r att avtalet skall anses utg�ra k�p och inte leasing.77 Detta torde
�verensst�mma med vad anf�rts i R� 1989 ref 62 I-II d�r ett avtal om leasing i en sale and
lease back-transaktion godtogs d� det stod ÓklartÓ att partsavsikten var att �gander�tten skulle
ligga hos leasegivaren. �ven Nerep har formulerat kravet p� detta s�tt.78

Avgr�nsningen anges av leasingutredningen vara beroende av om leasegivaren vid en
bed�mning av samtliga omst�ndigheter anses ha kvar n�got verkligt �garintresse i objektet.
Detta ligger i linje med uppfattningen att det fr�mst �r de �syftade ekonomiska konsekven-
serna, exempelvis vad g�ller f�rm�n och risk av v�rdef�r�ndring p� leasingobjektet, som skall
tillm�tas betydelse vid tolkningen av partsavsikten.79 In dubio b�r leasingavtalet anses vara
just ett s�dant. Utredningen menar att omklassificering kan g�ras endast d� det st�r klart att
leasegivaren saknar verkligt �garintresse.80

Att leasegivarens eventuella verkliga �garintresse skulle vara avg�rande torde emellertid inte
utg�ra g�llande r�tt p� omr�det. I doktrin har inte uttalats att pr�vningen skall avg�ras med
h�nsyn till ett s�dant f�rh�llande, och som Millquist p�pekar81 skulle en s�dan pr�vning
avvika fr�n den som g�rs enligt avbetalningsk�plagen med p�f�ljd att ett avtalsf�rh�llande
skulle kunna komma att vare sig anses utg�ra leasing eller avbetalningsk�p. Jag tror inte att
lagstiftaren avsett att detta skulle vara m�jligt.

�ven RSV menar att �gander�ttsfr�gan skall avg�ras efter en analys av fr�mst �garfunktioner
och ekonomiska effekter av i transaktionen ing�ende avtal varefter en helhetsbed�mning g�rs.
F�r att myndigheten skall medge v�rdeminskningsavdrag kr�vs att leasingavtalet medf�r ett
ekonomiskt merv�rde, ut�ver skatteeffekten, eller p� annat s�tt har en reell funktion i den
skattskyldiges verksamhet.82 Vad RSV anf�r, har v�rde som doktrin p� omr�det, men m�ste
beaktas med f�rsiktighet d� RSV �r representant f�r fiskus och s�ledes part i m�l r�rande
dessa fr�gor.

7.3.2 Avtalets reella inneb�rd
Enligt Lodin och Hagstedt �r avtalets reella inneb�rd avg�rande f�r om avtalet skall omfattas
av avbetalningsk�plagen och von Bahr menar att s� ocks� borde vara fallet.83 Hagstedt menar
att en unders�kning skall g�ras av klausulerna i avtalet, huruvida de anses normala och
motiverade vid leasingen, och sannolikheten f�r att de kommer att till�mpas. Det �r enligt
honom fr�mmande moment i avtalen som kan f�ranleda att leasingavtal underk�nns men
omklassificering skall enligt Hagstedt f�retas med restriktivitet.84

Leasingutredningen s�tter i sin kommentar till R� 1987 ref 166, det s k t�ckdikningsm�let,
likhetstecken mellan partsavsikten och avtalets egentliga inneb�rd.85 Detta kan emellertid
enligt min mening inte anses g�lla generellt d� det inte n�dv�ndigtvis �r s� att dessa b�da
�verensst�mmer. Jag f�rst�r det s� att den gemensamma partsavsikten �r avg�rande f�r gr�ns-

                                                  
77 Se Grosskopf, SN 1988 s 651.
78 Se Nerep, r�ttsutl�tande s 5 f.
79 Se SOU 1994:120 s 120.
80 Se a a s 121.
81 Se Millquist, Kreditk�p eller hyra, SvJT 1995 s 561.
82 Se RSVs skrivelse 981026, RSV Dnr 9397-98/900 avsnitt 3.1.
83 Se Lodin, Inkomstskatt s 262, Hagstedt, SN 1975 s 286 samt von Bahr, SN 1988 s 586. Se �ven RSVs
handledning f�r beskattning 1999 avsnitt 12.18.3.
84 Se Hagstedt, SN 1975 s 288, 290 f och 292. Jfr R� 1989 ref 62 I-II.
85 Se SOU 1994:120 s 205.
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dragningen och att avtalets egentliga inneb�rd, s�som den framst�r vid en tolkning, ligger till
grund f�r bed�mningen av vilken partsavsikten m�ste antas ha varit. Det �r ocks� s� att
f�rekomsten av moment i avtalet som �r fr�mmande f�r leasing kan f�ranleda att parts-
avsikten anses vara att �gander�tten skall �verg�, men ett avtal kan inte bed�mas som k�p
enbart av den anledningen att det f�reter m�nga av de drag som �r typiska f�r avtalsformen.86

7.3.3 Omst�ndigheter av betydelse f�r tolkningen av partsavsikten
Fr�gan om vilka faktiska och r�ttsliga omst�ndigheter som �r av relevanta f�r bed�mningen
enligt 1 ¤ 3 stycket avbetalningsk�plagen av om �gander�tts�verg�ng �r avsedd och vilken
vikt dessa skall tillm�tas �r inte klar utan f�rem�l f�r diskussion.

Av R� 1987 ref 5 och R� 1987 ref 166, som g�llde uthyrning av klimat- respektive
t�ckdikningsanl�ggning, f�ljer att det �r utan betydelse f�r gr�nsdragningen om den uthyrda
egendomen blir byggnads- eller fastighetstillbeh�r hos leasetagaren med f�ljd att leasegivaren
f�rlorar sakr�ttsligt skydd. Av fallen framg�r att det �r det obligationsr�ttsliga anspr�ket och
inte det sakr�ttsliga som �r avg�rande f�r den skatter�ttsliga bed�mningen.

Av betydelse anses enligt RSV vara vem som st�r de verkliga ekonomiska riskerna och
�tagandena varvid leasegivarens eventuella skyldigheter mot s�ljaren och eventuella fri-
skrivningar fr�n dessa skall beaktas. Av intresse �r d�rvid om leasegivaren inte har �lagts
n�gra f�rpliktelser av betydelse utan att dessa ist�llet regleras mellan s�ljaren/leverant�ren
och leasetagaren. En unders�kning m�ste vidare g�ras av l�ngtg�ende garantier mellan
parterna som eliminerar inneb�rden av de aktuella avtalen och av s k defeasence agreements
om f�rtida betalningar av leasingavgiften.87

RSV tycks anse att v�rdeminskningsavdrag b�r v�gras i de fall leasegivaren i realiteten saknar
s�dana r�ttigheter respektive skyldigheter som normalt f�rknippas med �gander�tt och
leasingtransaktionen samtidigt tycks sakna aff�rsm�ssigt v�rde f�r leasegivaren med bort-
seende fr�n beskattningseffekten. Enligt RSV talar omst�ndigheter som att leasegivarens
anskaffande av leasingobjektet finansierats av leasetagaren, att denne b�r en endast obetydlig
aff�rsrisk samt att leasingavtalet omfattar hela egendomens ber�knade ekonomiska livsl�ngd,
f�r att avtalet inte g�ller leasing utan f�rstr�ckning eller avbetalningsk�p.88 �ven Nystr�m
menar att hyrestidens l�ngd skall tillm�tas s�rskild betydelse vid tolkningen av den verkliga
partsavsikten.89

Vad RSV anf�r m�ste dock l�sas mot bakgrund av att myndigheten inte uttalat sig om hur
r�ttsl�get �r att uppfatta, eller vad som r�ttsligen kr�vs f�r att genomsyn skall f�retas, utan vad
myndigheten bed�mer vara av s�rskild betydelse vid sin granskning av leasingtransaktioner.

Emellertid torde s�som anf�rs, f�rdelningen av vissa r�ttigheter respektive skyldigheter samt
risk vara av betydelse f�r bed�mningen. Fr�gan �r dock vilka funktioner och omst�ndigheter
som d�rvid �r relevanta, samt vilken betydelse de tillm�ts. Villkor som reglerar f�rh�llandet
parterna emellan (r�ttigheter och skyldigheter) under leasingavtalets l�ptid har inte behandlats

                                                  
86 Jfr Millquist, Finansiell leasing s 86.
87 Se avsnitt 3.6.
88 Se Hagstedt, SN 1975 s 286 och 290. Se och jfr �ven RSVs skrivelse 981026, RSV Dnr 9397-98/900 avsnitt
3.1, d�r RSV anf�r att det �r av betydelse om leasegivaren gjort en betydande kapitalinsats med medel som inte
kommer fr�n n�gon annan i leasingkonstruktionen.
89 Se Nystr�m, Leasing s 20 (h�nv. till Eklund-Nordstr�m, Lagen om avbetalningsk�p s 22 f).
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n�mnv�rt inom doktrin, utan diskussionen har koncentrerats kring vad som g�ller vid leasing-
periodens slut.

K�p- och s�ljoptioner samt villkor om �gander�tts�verg�ng
Vid f�rekomst av k�poption i ett leasingavtal �r utg�ngspunkten att avtal om uthyrning
f�religger till dess optionen utnyttjas. Detta g�ller om inte parterna redan vid avtalets
ing�ende avs�g att �gander�tten skulle �verf�ras p� leasetagaren, antingen vid denna tidpunkt
eller senare.90 D� k�poptionen ber�ttigar till f�rv�rv f�r en symbolisk summa eller annars �r
s� l�gt i f�rh�llande till egendomens ber�knade marknadsv�rde eller till avtalets l�ptid och
leasingavgifternas storlek, eller s� kraftigt �verstiger detta v�rde att parternas avsikt vid
avtalsing�endet m�ste anses ha varit att �gander�tten skall �verg�, torde avtalet bed�mas som
avbetalningsk�p.91 Sker f�rs�ljning efter hyrestiden till marknadspris skall avtalet d�remot
anses som leasing.92

Arnesdotter menar d�remot att avtalet skall anses som avbetalningsk�p redan d� priset �r
l�gre �n egendomens verkliga v�rde vid tiden f�r k�pet.93 Enligt min mening kan en s�dan
omst�ndighet f�ranleda att n�got leasingavtal inte anses vara f�r handen, men kan inte
automatiskt leda till detta. Det finns n�mligen andra omst�ndigheter som p�verkar
bed�mningen.

Ett avtal om leasing kan anses utg�ra kreditk�p d� ett �terl�mnande av leasingobjektet vid
leasingperiodens slut �r ekonomiskt of�rsvarbart j�mf�rt med kostnaden att k�pa egendomen.
Beaktansv�rda omst�ndigheter �r d�rvid det pris som leasetagaren skall betala f�r att �gande-
r�tten skall �verg� samt det ber�knade restv�rdet vid avtalets utg�ng.94 Avtal inneh�llande
villkor som i praktiken g�r �terl�mnande om�jligt eller som Regeringsr�tten uttryckt det Óhelt
orealistisktÓ m�ste anses utg�ra avbetalningsk�p.95

Av s�v�l doktrin som r�ttspraxis f�ljer att k�pplikt f�r leasetagaren, som regel skall f�ranleda
att avtalet bed�ms som k�p.96  En s�dan k�pplikt kan vara utformad som en s�ljoption f�r
leasegivaren till f�rutbest�mt v�rde eller som en k�poption som i praktiken Ð av ekonomiska
sk�l eller andra Ð tvingar leasetagaren att k�pa egendomen.97 Att avtal med skyldighet f�r
leasetagaren att f�rv�rva egendom efter leasingperiodens utg�ng anses utg�ra k�p f�ljer av
R� 1967 Fi 41 som g�llde arrende.
Avtal d�r �gander�tten automatiskt skall �verg� efter leasingavgifternas erl�ggande och
leasingperiodens utg�ng anses som k�p.98 Detta f�ruts�tter emellertid att den framtida
�gander�tts�verg�ngen �r definitiv och inte beroende av att vissa villkor uppfylls, se R� 1997

                                                  
90 Se NJA 1963 s 129 samt jfr NJA II 1915 s 306 samt H�stad, Den nya k�pr�tten s 282. Jfr Tegin,
Kredithandboken s 91
91 Jfr NJA II 1915 s 304. Detta anses f�lja av NJA 1963 s 129. Se Tegin, Kredithandboken s 91, Nystr�m,
Leasing s 22 samt RSV Rapport 1985:8, s 38. Jfr �ven Hagstedt, SN 1975 s 286 samt SOU 1994:120 s 120 och
208.
92 Se Tegin, Kredithandboken s 91.
93 Se Arnesdotter, Finansiell leasing s 19. Jfr Tegin, Kredithandboken s 91, som menar att priset v�sentligt m�ste
understiga restv�rdet, samt �ven Nystr�m, Leasing s 22.
94 Se R� 1987 ref 166 samt RH 1986:153.
95 Se R� 1987 ref 166.
96 Se Hagstedt, SN 1975 s 292, H�stad, Den nya k�pr�tten s 282 samt RSV Rapport 1985:8 s 39. �ven avtal med
k�pplikt d�r f�rv�rv skall ske till restv�rde anses kunna komma att bed�mas som k�p, se Tegin,
Kredithandboken s 91.
97 Jfr RSV Rapport 1985:8 s 39 samt R� 1967 Fi 41.
98 Se NJA II 1915 s 304 samt avsnitt 7.2.
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ref 60.99 Att en f�rs�ljning kommer till st�nd efter leasingperiodens utg�ng anses d�remot inte
f�ranleda att egendomen bed�ms ha �verl�tits redan vid leasingavtalets ing�ende.100

Att leasetagaren har f�rk�psr�tt till leasingobjektet hindrar som regel inte att avtalet anses
utg�ra leasing, f�rutsatt att avtalet inte avviker fr�n vad som �r normalt, exempelvis s�tillvida
att k�peskillingen �r f�rutbest�md. Att leasetagaren har m�jlighet att f�rv�rva egendomen till
ett pris understigande dess verkliga v�rde eller �ver huvud taget till ett f�rutbest�mt belopp
skall tillm�tas avg�rande betydelse vill bed�mningen av k�poptioner.101 Hyrestiden m�ste
ocks� st�llas i relation till leasingavgifternas storlek och k�peskilling, varvid ett avtal som
l�per �ver kort tid kan anses som k�peavtal d� den �rliga leasingavgiften �r h�g och
k�peskillingen f�rh�llandevis l�g.102 (Se ovan.)

Millquist �r emellertid av en annan uppfattning �n leasingutredningen vad g�ller olika
optioners sj�lvst�ndiga betydelse f�r avtalets klassificering. I m�let T 1622/92 fr�n Svea
hovr�tt stod det enligt honom klart att parterna utg�tt fr�n att �gander�tten skulle komma att
�verg� p� leasetagaren efter leasingperioden. Klausulerna i avtalet om f�rl�ngning respektive
upps�gning med betalning av slutbelopp ans�gs i princip ekonomiskt likv�rdiga f�r lease-
tagaren. Trots dessa omst�ndigheter ans�gs inte avbetalningsk�plagen till�mplig p� f�r-
farandet. Millquist tolkar avg�randet som att villkor av denna typ m�ste bed�mas tillsammans
med andra omst�ndigheter.103 Detta torde �verensst�mma med g�llande r�tt, men jag menar
att det finns fall d� avtalsvillkor kan ges en sj�lvst�ndig betydelse.

S�ljoptioner till marknadspris kan inte f�ranleda att ett leasingavtal klassificeras som k�p.
D�remot kan s� bli fallet d� priset f�r att utnyttja en s�ljoption �r f�rutbest�mt och mycket
h�gt i f�rh�llande till egendomens ber�knade framtida marknadsv�rde samtidigt som lease-
givaren inte anses ha kvar n�got v�sentligt �garintresse i objektet.104 Sannolikheten att lease-
givaren utnyttjar s�ljoptionen �kar n�mligen med priset p� denna. �l�ggs leasegivaren att
betala en avsev�rd summa f�r det fall att denne inte s�ljer till leasetagaren, kan sanktionen
f�ranleda att avtalet bed�ms som k�p.105 Enligt leasingutredningen torde avtal med
s�ljoptioner, beroende p� deras utformning, regelm�ssigt vara att betrakta som k�p.106

F�rl�ngningsklausuler
Leasingavtal med f�rl�ngningsr�tt eller -skyldighet �r enligt utredningen att betrakta p�
samma s�tt som leasingavtal med k�poption f�r leasetagaren.107 Leasingavtal skall enligt RSV
godk�nnas som s�dana d� de inneh�ller f�rl�ngningsvillkor kombinerade med k�p- eller
anvisningsoptioner.108 Att leasetagaren har m�jlighet att f�rl�nga avtalet torde inte inneb�ra

                                                  
99 R� 1997 ref 60 g�llde uthyrd datorutrustning som efter avtalstiden skulle �verg� p� anst�lld f�rutsatt att
anst�llningen d� bestod.
100 Se Millquist, Kreditk�p eller hyra, SvJT 1995 s 555.
101 Se Nystr�m, Leasing s 22 ff, RSV Rapport 1985:8 s 39 samt Tegin, Kredithandboken s 91. Jfr �ven R� 1989
ref 62 I-II, se avsnitt 6.9.
102 Se RSV Rapport 1985:8 s 39, Hagstedt, SN 1975 s 290 samt Tegin, Kredithandboken s 91.
103 Se Millquist, Kreditk�p eller hyra, SvJT 1995 s 553 och 561. Jfr �ven KR i Stockholms dom 1999-01-19, m�l
nr 4966-1996, se not 38.
104 Se SOU 1994:120 s 117 och 120. Vad utredningen anf�r om v�sentligt �garintresse torde vara ett uttryck f�r
f�rdelningen av �garfunktioner s�som olika r�ttigheter och skyldigheter avseende leasingobjektet. Se avsnitt
7.3.3 stycke 3 och 4.
105 Se SOU 1994:120 s 118.
106 Se a a s 207 f.
107 Se a a s 106 och 121.
108 Se a a s 121.
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n�got mer �n att denne ges m�jlighet att forts�tta att anv�nda egendomen i verksamheten om
s� �nskas. Det torde dessutom ocks� vara till f�rdel f�r leasegivaren om avtalet f�rl�ngs.109

Avtal som ger leasetagaren r�tt att ovillkorligen l�sa leasingf�rh�llandet kan d�remot enligt
Tegin komma att anses som k�p.110

Anvisningsklausuler och andra villkor om betalning vid �terl�mnandet samt
betydelsen av f�rm�n respektive risk g�llande restv�rdet
Inte s�llan �l�ggs leasetagaren att efter avtalstidens utg�ng ist�llet f�r att utnyttja k�poptionen
anvisa leasegivaren en k�pare av objektet till f�rutbest�md k�peskilling. Har leasetagaren d�
en uttrycklig eller underf�rst�dd r�tt att sj�lv f�rv�rva objektet kan avtalet anses g�lla avbetal-
ningsk�p om leasetagaren st�r restv�rderisken.111 S� �r exempelvis fallet om v�rdet av vad
leasetagaren skall erl�gga till leasegivaren �r oberoende av det faktiska f�rs�ljningspriset.
Anvisningsklausuler kan anses som k�poptioner och bed�mas som s�dana. �ven sannolik-
heten f�r att utrustningen kommer att vara sv�rs�ld m�ste beaktas.112 D� hela f�rm�nen av att
det framtida marknadsv�rdet �verstiger det ber�knade tillgodog�rs leasegivaren torde avtalet
anses g�lla leasing.

Ett avtal d�r leasegivaren efter leasingperiodens utg�ng har r�tt att �terf� egendomen efter
v�rdering och avr�kning har i praktiken samma inneb�rd, d� ett s�dant villkor betyder att det
f�r b�da parter �r likgiltigt om leasegivaren s�ljer eller beh�ller objektet. �gander�tten kan d�
anses ha �verg�tt p� leasetagaren och efter leasingperioden blivit �verf�rd fr�n honom p�
leasegivaren eller tredje part. Leasingutredningen anf�r som st�d f�r dessa slutsatser att part
som �tar sig fullt betalningsansvar f�r egendom normalt vill f�rv�rva �gander�tt till denna d�
betalningen erlagts.113

�l�ggs leasetagaren att betala en viss f�rutbest�md summa om han v�ljer att �terl�mna
leasingobjektet efter avtalstidens slut ist�llet f�r att utnyttja k�poptionen, kan avtalet komma
att betraktas som k�p. S� �r fallet d� ers�ttningen f�rknippad med �terl�mnandet �r avsedd att
fungera som ett skadest�nd och s�ledes hindra att leasetagaren �terl�mnar egendomen, liksom
d� beloppet leasetagaren har att erl�gga vid �terl�mnandet motsvarar vad denne skall betala
vid f�rv�rv av egendomen.114 Kostnaderna f�r �terl�mnande m�ste beaktas vid tolkningen av
partsavsikten, fr�mst vad g�ller egendom som tillf�rts nyttjarens fasta egendom.115 Utg�ngs-
punkten torde vara att leasetagaren efter avtalets slut skall ha en ovillkorlig r�tt att �terl�mna
leasingobjektet utan extra kostnader f�r att ett leasingavtal skall godtas som s�dant.

�ven i de fall leasetagaren till f�ljd av anvisningsoption s�lt leasingobjektet efter anv�ndandet
kan avtalet ses som f�rt�ckt avbetalningsk�p. Detta f�ruts�tter att leasetagaren st�r restv�rde-
risken. Denna slutsats drar jag efter vad som uttalats i doktrin, och ovan angivna resonemang,
som huvudsakligen f�rts av leasingutredningen, att anvisningsoption kan ses som en k�p-
option. Leasetagarens �garintresse i objektet m�ste �ven beaktas vid pr�vningen som en
omst�ndighet bland andra f�r att fastst�lla om �gander�tts�verg�ng �syftats av parterna.
Denna f�r tolkas utifr�n olika objektiva omst�ndigheter. En analys f�r d�rf�r g�ras av

                                                  
109 Jfr �ven Tegin, Kredithandboken s 90.
110 Se Tegin, Kredithandboken s 89.
111 Se H�stad, Den nya k�pr�tten s 282, Tegin, Kredithandboken s 91 samt jfr R� 1989 ref 62 I-II, avsnitt 6.9.
112 Se RSVs skrivelse 981026, RSV Dnr 9397-98/900 avsnitt 3.3.
113 Se SOU 1994:120 s 116 f.
114 Se a a s 112 f.
115 Se R� 1987 ref 166 avsnitt 6.8.
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f�rekommande k�peoptioner och andra klausuler och sannolikheten att dessa kommer att
utnyttjas eller till�mpas.

7.4 Leasingutredningens lagf�rslag
F�r att undanr�ja os�kerheten om vad som var g�llande r�tt samt f�r att �ka f�rutsebarheten
p� omr�det, l�mnades i bet�nkandet, SOU 1994:120. Finansiell leasing av l�s egendom, ett
f�rslag till lag om finansiell leasing, som dock inte antogs. Enligt lagf�rslagets 3 ¤ stadgas:

3 ¤ Ett leasingavtal f�religger enligt denna lag �ven om leasetagaren har r�tt eller skyldighet att
l�sa objektet till visst pris, om leasegivarens intresse av hur objektets v�rde skulle utvecklas i
f�rh�llande till detta pris var beaktansv�rt d� avtalet ingicks.

Ett leasingavtal f�religger ocks� utan hinder av att objektet vid avtalets slut skall s�ljas eller
v�rderas och det erh�llna priset avr�knas mot objektets kalkylerade v�rde vid samma tid, om
s�dant intresse som avses i f�rsta stycket f�rel�g d� avtalet ingicks.

F�rslaget uttrycker utredningens syn p� olika typer av optioners och villkors betydelse f�r
gr�nsdragningen, varvid f�rdelningen av ekonomisk f�rm�n och risk avseende leasing-
objektets restv�rde fr�mst anses avg�rande. Det anf�rs att lagf�rslaget i allt v�sentligt
�verensst�mmer med vad utredningen ans�g utg�ra g�llande r�tt vid den aktuella tidpunkten,
men man m�ste ha i �tanke att uttalandet �r mycket allm�nt samt att f�rslaget inte antogs som
lag.

7.5 Sammanfattning
Gr�nsdragningen mellan leasing och avbetalningsk�p skall allts� avg�ras med h�nsyn till
partsavsikten avseende �gander�tts�verg�ng. Av s�v�l f�rarbeten som praxis f�ljer att det vid
tolkningen, fr�mst �r de �syftade ekonomiska konsekvenserna som skall tillm�tas betydelse,
samt att ett leasingavtal som utg�ngspunkt skall godtas som ett s�dant om det f�reter de f�r
finansiell leasing typiska s�rdragen. Emellertid skall inte avg�rande vikt tillm�tas den for-
mella beteckning som �satts avtalet. F�r att en omkarakt�risering skall ske till k�p tycks det
som att det m�ste framg� eller st� klart att parterna avsett att �verf�ra �gander�tten till
nyttjaren.

I avtalen ing�ende optioner och andra villkor analyseras f�r att fastst�lla partsavsikten. Av
betydelse vid tolkningen �r s�v�l vad som g�ller under avtalets l�ptid, exempelvis vad
betr�ffar r�ttigheter och skyldigheter, samt vad som skall g�lla d� avtalet upph�r. Stor vikt
l�ggs vid de ekonomiska konsekvenserna respektive riskerna avtalen medf�r f�r parterna. F�
omst�ndigheter ges d�remot n�gon sj�lvst�ndigt avg�rande betydelse.

8 S�rskilt om �gander�tts�verg�ngen vid sale and lease back

8.1 Oms�ttnings�verl�telse kontra s�kerhets�verl�telse
F�r att sale and lease back skall anses innefatta en oms�ttnings�verl�telse och godtas skatte-
r�ttsligt, �r en f�ruts�ttning att �gander�tten �verg�tt genom det f�rsta f�rv�rvet. Som
huvudregel g�ller f�r sale and lease back vad som g�ller finansiell leasing i allm�nhet, n�m-
ligen att avg�rande �r den gemensamma partsavsikten bed�md utifr�n en tolkning av avtalens
reella inneb�rd. De s�rdrag som leasingtypen uppvisar ger dock anledning att kommentera
vissa omst�ndigheter n�rmare.
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Sale and lease back best�r av tre normalt civilr�ttsligt giltiga handlingar, sedda var f�r sig.
Flera omst�ndigheter g�r emellertid att transaktionen sedd som helhet kan underk�nnas vid
den skatter�ttsliga bed�mningen. K�parens avsikt �r typiskt vid f�rv�rvet att erh�lla en
l�ngsiktig och s�ker kapitalplacering med god avkastning, och inte att �verta och utnyttja
samtliga �garfunktioner avseende objektet. Den s�lda egendomen kvarst�r d�rf�r som regel
hos s�ljaren utan att n�got faktiskt r�dighetsavskiljande sker. Genom att transaktionen inne-
h�ller en k�poption beh�ller s�ljaren m�jligheten att tillgodog�ra sig en eventuell v�rde-
stegring p� leasingobjektet. S�ljaren-leasetagaren innehar ytterligare �garfunktioner genom att
denne ansvarar f�r kostnader p� egendomen liksom st�r risken f�r denna.116 Till skillnad mot
den vanliga formen av finansiell leasing �r det fr�mst �gar�verg�ngen vid det f�rsta ledet (till
leasegivaren) i transaktionen som �r kritisk och som m�ste godtas f�r att f�rfarandet skall
anses innefatta leasing, varf�r gr�nsdragning mot avbetalningsk�p s�llan blir aktuell.

8.2 R�ttspraxis och doktrin
F�r att omklassificera transaktionen till s�kerhets�verl�telse, d v s som ett l�n med
leasingobjektet som s�kerhet, kr�vs att omst�ndigheterna visar att transaktionens reella inne-
b�rd �r en annan �n formen ger uttryck f�r. F�r att den ursprungliga f�rs�ljningen skall godtas
som s�dan, d v s bed�mas som en oms�ttnings�verl�telse, torde som utg�ngspunkt g�lla att
�gander�tts�verg�ngen �r obligationsr�ttsligt giltig. Detta �r den uppfattning som utredningen
i SOU 1991:81, gjort av g�llande r�tt vid tidpunkten f�r bet�nkandet.117

Vad g�ller giltigheten av sale and lease back allm�nt, oavsett vilken egendom som �r f�rem�l
f�r transaktionen, har bed�mningarna i praxis varierat n�got. I R� 1992 ref 21 ans�gs sale and
lease back av inventarier inneb�ra en oms�ttnings�verl�telse, liksom i R� 1992 ref 104
g�llande patent. Samma var utg�ngen i R� 1989 ref 62 I-II respektive R� 1977 Aa 195
avseende fastighet och byggnad p� ofri grund. Trots att domstolen i R� 1988 ref 106 menade
att n�gon oms�ttning i merv�rdesskattelagens mening inte var f�r handen d� n�gon leverans
inte hade skett, kan den slutsatsen dras att sale and lease back i princip godtas i praxis. Till
saken h�r ocks� att Regeringsr�tten i R� 1989 ref 62 I och II anf�rde som st�d f�r sitt
avg�rande att likartade transaktioner f�retagits en l�ngre tid, samt att dessas civilr�ttsliga
inneb�rd inte p� allvar ifr�gasatts.118

I R� 1989 ref 62 I och II uttalade Regeringsr�tten att genomsyn skall till�mpas restriktivt,
bland annat med h�nsyn till den r�ttsos�kerhet som annars skulle uppst�. Fram till �r 1998
hade genomsyn f�retagits endast i detta skattem�l betr�ffande finansiell leasing. Enligt
Bergstr�m fastslog majoriteten genom avg�randet att egendom �r f�rem�l f�r oms�ttnings-
�verl�telse vid sale and lease back.119 Fastighetsleasingutredningen ans�g d�remot att transak-
tionen i fr�ga, tv�rtemot Regeringsr�ttens bed�mning, utgjorde en s�kerhets�verl�telse.120

Att sale and lease back enligt delbet�nkandet SOU 1991:81 de facto utg�r en s�kerhets-
�verl�telse, till f�ljd av att leasegivaren inte anses ha n�got v�sentligt �garintresse i objektet,
�ndrar inte att sale and lease back i princip godtas enligt g�llande r�tt. Av Regeringsr�ttens
avg�randen kan inte, enligt min uppfattning, sk�njas n�gon principiell inst�llning att under-
k�nna �verl�telsen vid sale and lease back som en oms�ttnings�verl�telse.

                                                  
116 Se SOU 1991:81 s 112 f.
117 Se a a s 111. Jfr s 101.
118 Samma argument framf�rdes �ven av SRN i R� 1992 ref 104.
119 Se Bergstr�m, SN 1989 s 266 och 268.
120 Se SOU 1991:81 s 118.
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Av vad ovan anf�rts drar jag slutsatsen att sale and lease back-transaktioner inte automatiskt
underk�nns, utan att omst�ndigheterna i det s�rskilda fallet m�ste beaktas. Detta torde, av
r�ttsfallet R� 1992 ref 104 (som avs�g patent) att d�ma, g�lla alla typer av egendom Ð s�v�l
fastigheter, l�s egendom och immateriella tillg�ngar. Emellertid har inte klargjorts vilka
omst�ndigheter som f�ranleder att transaktionen skall anses som en s�kerhets�verl�telse utan
en helhetsbed�mning m�ste g�ras fr�n fall till fall. Dessutom skall omkarakt�risering av
civilr�ttsligt giltiga handlingar f�retas med restriktivitet.

I praxis har fastst�llts att oms�ttnings�verl�telse kan ske genom ett sale and lease back-
f�rfarande utan att n�got r�dighetsavskiljande skett. Detta g�ller i vart fall fast egendom och
byggnad p� ofri grund. Det g�r nog emellertid inte att bortse fr�n att, vid bed�mningen av om
oms�ttnings�verl�telse skall anses ha skett, den omst�ndigheten att egendomen inte levererats
tillsammans med f�rekomsten av k�peoption, �r av betydelse f�r bed�mningen av om den
gemensamma partsavsikten varit att �gander�tten skall �verg� eller kvarstanna hos lease-
tagaren-s�ljaren. Grosskopf har uttryckt att det f�r avdragsr�tt i princip b�r r�cka med ett
�verl�telseavtal, men att det �r fullt m�jligt att det kr�vs n�got mera p�tagligt fysiskt
besittningstagande.121

8.3 Avlutande kommentar

Sale and lease back-transaktioner har ocks� p� vanligt s�tt underk�nts p� grund av att det
p�st�dda leasingavtalet ansetts utg�ra avtal om f�rt�ckt avbetalningsk�p. Vid en s�dan
bed�mning anses �gander�tten ursprungligen ha �verg�tt p� leasegivaren och sedan �terg�tt
till s�ljaren-leasetagaren. (Se avsnitt 5.1 betr�ffande gr�nsdragningen enligt avbetalningsk�p-
lagen.)

9 Leverans Ð en f�ruts�ttning f�r v�rdeminskningsavdrag?

9.1 Allm�nt

9.1.1 Lagreglering av v�rdeminskningsavdragsr�tt
R�tten till avdrag f�r v�rdeminskning p� maskiner och �vriga inventarier i n�rings-
verksamheten regleras i 23 ¤ anvisningspunkt 13 kommunalskattelagen. D�r framg�r att av-
skrivningen skall g�lla ÓanskaffandeÓ av s�dan egendom, samt att den skattskyldige m�ste
vara �gare till inventarierna f�r att f� kostnadsf�ra utgiften f�r deras anskaffande. Enligt
best�mmelsen g�ller n�mligen att Óskattskyldig har r�tt till avdrag f�r v�rdeminskning av sina
inventarierÓ.122 Det finns s�ledes inget uttryckligt st�d i lagtexten f�r att avskrivningsr�tten
intr�der f�rst n�r inventarierna levererats. Enligt en tolkning av 23 ¤ KL, skall god
redovisningssed vara v�gledande och avskrivningsr�tten d�rmed intr�da i och med att ett
civilr�ttsligt giltigt �verl�telseavtal uppr�ttats eller fullgjorts.123

I 24 ¤ anvisningspunkt 2 regleras r�tten till avskrivning av v�rdet p� inventarier som skall,
men �nnu inte levererats, f�r det fall ink�pspriset p� balansdagen understiger det avtalade
priset. S�dan kontraktsavskrivning g�ller lager, d v s oms�ttningstillg�ngar som inte �r
avsedda att stadigvarande innehas eller brukas i verksamheten. Regeln har �beropats som st�d
f�r att, analogt med vad som kr�vs f�r denna r�tt, egendomen m�ste ha tagits om hand av
k�paren eller av n�gon f�r dennes r�kning, f�r att v�rdeminskningsavdrag skall medges. En

                                                  
121 Se Grosskopf, SN 1988 s 652.
122 Min kursivering.
123 Se SOU 1994:120 s 224.
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h�nvisning till denna best�mmelse g�rs n�mligen i 23 ¤ anvisningspunkt 12 andra stycket
kommunalskattelagen.

R�ttsl�get m�ste i h�gsta grad betecknas som oklart, �ven om vad g�llande r�tt �r p� ett flertal
punkter m�ste anses ha klargjorts i praxis. D� leasing f�rekommer i olika former, och avser
olika sorters egendom, m�ste f�rsiktighet iakttas vad g�ller att dra alltf�r l�ngtg�ende
slutsatser utifr�n olika avg�randen i praxis.

9.1.2 Doktrin och r�ttspraxis
I doktrin �r uppfattningarna delade i fr�gan, huvudsakligen enligt de tv� olika tolkningar f�r
vilka redogjorts ovan under avsnitt 9.1.1. Utredningen menar, och st�d finns p� flera h�ll
inom doktrinen, att r�tten till v�rdeminskningsavdrag p� inventarier �r knuten till leverans
enligt vad som i praxis utvecklats g�llande gr�nsdragningen mellan varulager och
kontrakterade oms�ttningstillg�ngar.124

I R� 1978 Aa 149 klargjordes att inget krav uppst�lls p� att inventarier tagits i bruk f�r att
v�rdeminskningsavdrag skall medges. Leverans ans�gs tillr�cklig och har av leasing-
utredningen utifr�n detta enda r�ttsfall bed�mts vara avg�rande f�r r�tten till v�rde-
minskningsavdrag.125

I ett annat m�l, R� 1985 1:40, som g�llde vanlig finansiell leasing, tog leasegivaren aldrig
befattning med leasingobjektet d� det levererades direkt till leasetagaren fr�n den tidigare
�garen. Leasegivaren medgavs v�rdeminskningsavdrag d� f�rfarandet ans�gs ers�tta en fysisk
leverans till k�paren. Det �r dock ovisst vilken vikt avg�randet kan tillm�tas vid sale and
lease back, d� r�digheten i fallet avskurits fr�n s�ljaren. Vid sale and lease back kvarst�r
typiskt r�digheten hos s�ljaren d� leasingavtal ing�s avseende egendomen. Bergstr�m menar
att s�ljaren m�ste fr�ntas sin omedelbara r�dighet �ver inventarierna.126

I Dahl�nm�let, R� 1992 ref 21 I, diskuterades ett eventuellt leveranskrav i underinstanserna.
Enligt kammarr�tten kunde en fysisk leverans ers�ttas med en denuntiation till tredje man,
som innehade egendomen vid tiden f�r �verl�telsen, om att �garbyte skett. Detta �verens-
st�mmer med uppfattningen i doktrin.127 I Regeringsr�tten togs fr�gan inte upp. Av utg�ngen
kan eventuellt utl�sas att det inte uppst�lls n�got krav p� leverans, men motsatt uppfattning
har framf�rts av Johansson och Rabe. De b�da menar att r�ttsl�get �r os�kert och anf�r att
exempelvis R� 1987 ref 166, det s k t�ckdikningsm�let, kan ge ledning f�r att det obligations-
r�ttsliga r�ttsf�rh�llandet skulle vara avg�rande och �gander�tts�verg�ng d�rmed tillr�ck-
lig.128 �ven R� 1989 ref 62 I och II kan anf�ras som st�d f�r att inget krav uppst�lls p�
leverans, �ven om de r�ttsfallen avser fastighet och byggnad p� ofri grund.

F�rhandsbeskedet R� 1988 ref 106 g�llde sale and lease back av r�relseinventarier. Dessa
skulle kvarstanna i s�ljarens besittning och det fanns inget moment av avl�mnande eller
avs�ndande till k�paren. En handling uppr�ttades i vilken stadgades att k�paren Óerk�nner

                                                  
124 Se Lodin/Lindencrona/Melz/Silfverberg, Inkomstskatt del 1, s 269 samt RSVs handledning f�r beskattning
1999 avsnitt 12.18.3. Se �ven SOU 1994:120 s 219 och 221 samt KL 24 ¤ anv p 2, st 5.
125 Se SOU 1994:120 s 218 och 221. Detta avg�rande har ansetts utg�ra st�d f�r att det st�lls krav p� leverans.
�ven Dahl�nm�let har angivits som st�d f�r att s� skulle vara fallet. Jfr �ven s 244.
126 Se Bergstr�m, SN 1989 s 266.
127 Se Johansson/Rabe, Det svenska skattesystemet s 352 samt RSVs handledning f�r beskattning 1999 avsnitt
12.18.3.
128 Se Johansson/Rabe, Det svenska skattesystemet, s 352.
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mottagandet av utrustningenÓ. Regeringsr�tten konstaterade att ett civilr�ttsligt avtal om
f�rs�ljning inte i sig var tillr�ckligt f�r att anse att leverans hade skett och f�r att skatt-
skyldighet enligt merv�rdesskattelagen skulle intr�da. M�let har ansetts ge uttryck f�r att det
uppst�lls ett krav p� leverans i form av exempelvis besittnings�verg�ng f�r v�rdeminsknings-
avdrag, trots att fallet inte g�llde inkomst- utan merv�rdebeskattning.129

Nordquist menar att en civilr�ttsligt giltig �gander�tts�verg�ng �r avg�rande och tillr�cklig
f�r r�tten till v�rdeminskningsavdrag, och att detta �ven g�ller sale and lease back-transak-
tioner. Enligt hans mening �r best�mmelsen om kontraktsavskrivning i 24 ¤ kommunal-
skattelagen inte till�mplig p� s�dana f�rfaranden.130 Detta ligger i linje med Hultqvists
uppfattning att det f�r avdragsr�tten �r utan betydelse om leverans skett.131 I RSV Rapport
1985:8 uttalas ocks� att leverans eller avl�mnande inte skall ges n�gon sj�lvst�ndig betydelse
d� begreppen i sj�lva verket r�r fr�gan om �gander�tten �verg�tt.132 RSV l�gger vikt vid om
leverans eller denuntiation skett d� egendomen befinner sig hos leasetagaren eller hos tredje
man men anser det ej vara avg�rande f�r r�tten till v�rdeminskningsavdrag utan en
omst�ndighet bland andra av betydelse f�r bed�mningen.133

9.1.3 G�llande r�tt avseende leveransens betydelse
Den gemensamma uppfattningen i doktrin �r att r�tten till v�rdeminskningsavdrag p�
inventarier inte �r beroende av att k�paren erh�llit sakr�ttsligt skydd. F�ljaktligen fyller
l�s�rek�p ingen funktion vad g�ller att tillf�rs�kra sig avskrivningsr�tt. I doktrin har flera
f�rfattare uttalat att n�gon form av leverans som regel kr�vs f�r att k�paren skall medges
avskrivning p� sina inventarier. R�tten har kopplats till god redovisningssed och till vad som
g�ller f�r lagernedskrivning. Kravet p� leverans anses kunna uppfyllas genom denuntiation d�
inventarierna vid �verl�telsen befinner sig hos tredje man. S� �r exempelvis fallet d� egendom
som �r f�rem�l f�r underhandsuthyrning s�ljs.134

Inga s�kra slutsatser kan emellertid dras av r�ttspraxis och doktrin, men i beaktande av vad
ovan framf�rts tycks det inte uppst�llas n�got krav p� leverans f�r att skattskyldig skall
medges avdragsr�tt f�r v�rdeminskning p� inventarier som tillh�r honom. Leveransen utg�r
ett bevis p� att �gander�tts�verg�ng skett, men har ingen sj�lvst�ndig betydelse f�r
beskattningen. Vad som st�der denna uppfattning �r fr�mst ordalydelsen i 23 ¤ anvisnings-
punkt 12-14 kommunalskattelagen som inte n�mner leverans som rekvisit f�r avdragsr�tt och
utg�ngen i r�ttsfall d�r fr�gan pr�vats och f�r vilka redogjorts ovan. Jag syftar fr�mst p� R�
1992 ref 21 I d�r Regeringsr�tten inte �ver huvud taget tog upp eller bem�tte argumentet som
framf�rts i domstolen. Av utg�ngen i R� 1978 Aa 149 kan inte dras l�ngre slutsatser �n att
den skattem�ssiga bed�mningen inte f�ljer redovisningen av n�r f�rv�rvad egendom skall tas
upp som tillg�ng samt att det inte fordras att man tagit tillg�ngen i bruk f�r avdragsr�tt.

Genom att �gander�tten blir avg�rande, kommer samma att g�lla alla sorters egendom. Om
det ut�ver �gande st�lldes krav p� att egendomen levererats till f�rv�rvaren, skulle den

                                                  
129 Se SOU 1994:120 s 233.
130 Se Nordquist, SvSkT 8/95 s 566 f. Han grundar denna inst�llning p� analyser av praxis, d�r RegR grundat
sina avg�randen p� bed�mningen av att �gander�tts�verg�ngen varit civilr�ttsligt giltig, se Nordquist, SvSkT
6/91 s 340 f.
131 Se Hultqvist, SN 1999 s 397 f.
132 Se RSV Rapport 1995:8 s 41.
133 Se RSVs skrivelse 981026, RSV Dnr 9397-98/900 avsnitt 3.2.
134 Se SOU 1994:120 s 224, Johansson/Rabe, Det svenska skattesystemet s 353 samt avsnitt 7.3.3.
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situationen kunna intr�ffa att varken s�ljare eller k�pare skulle ha r�tt att skriva av
egendomen. Att detta varit lagstiftarens avsikt h�ller jag inte f�r troligt.

9.2 S�rskilt om leveranskrav vid sale and lease back

9.2.1 Utg�ngspunkter
Merparten av vad som anf�rts under avsnitt 9.1 om leveranskrav vid finansiell leasing i
allm�nhet torde �ven g�lla vid sale and lease back. De flesta av r�ttsfallen som d�r anf�rts
som st�d f�r vad som anses vara g�llande r�tt, r�r egendom som varit f�rem�l f�r sale and
lease back. Jag avser nedan att redog�ra f�r de s�rskilda aspekter som kan anf�ras p� fr�gan
d� leverans av leasingobjektet inte tycks ha n�gon praktisk funktion vid sale and lease back
eftersom s�ljaren avser att beh�lla nyttjander�tten till egendomen f�rfarandet igenom.

Det �r m�jligt att bed�mningen �r beroende av vilken typ av egendom sale and lease back-
transaktionen avser. Argumentet kan framf�ras att egendom som kan ocks� m�ste f�rflyttas,
f�r att kravet skall anses uppfyllt. Leverans �r, som tidigare n�mnts, eventuellt av betydelse
f�r om en oms�ttnings�verl�telse skall anses ha �gt rum. Vid k�p i allm�nhet kan leverans
fr�n s�ljare till k�pare ses som ett indicium p� att egendomen bytt �gare. Att s�ljaren som
regel har f�r avsikt att �terk�pa egendomen har framf�rts som grund f�r att vara restriktiv
med att godk�nna �gander�tts�verg�ngen vid en sale and lease back-transaktion. Mot denna
bakgrund ter sig sk�len f�r att medge v�rdeminskningsavdrag svagare i fall d� avdragsr�tten
kan anses grundad p� en tempor�r �gander�tt.

9.2.2 Doktrin och r�ttspraxis
I R� 1989 ref 62 I-II medgavs s�ljaren avdragsr�tt avseende sale and lease back av fast
egendom och byggnad p� annans mark. F�r s�dan egendom uppst�lls allts� inget krav p�
fysisk leverans eller annan typ av r�dighetsavskiljande. Att m�rka �r dock att n�gon
f�rflyttning av dessa typer av egendom inte normalt �r m�jlig, varf�r det �r os�kert vilken
betydelse fallet har bed�mningen av sale and lease back av maskiner och andra inventarier.

R� 1988 ref 106 r�rde sale and lease back av inventarier som kvarstannat i s�ljarens
besittning d�r ett civilr�ttsligt avtal om f�rs�ljning inte bed�mdes vara tillr�ckligt f�r att anse
att leverans skett enligt merv�rdesskattelagen. R�ttsfallet kan anf�ras som st�d f�r att ett
fullgjort avtal parterna emellan inte �r tillr�ckligt, utan att det uppst�lls ett krav p� leverans
f�r s�dan egendom.135

Johansson och Rabe anser att avskrivningsr�tten inte �verg�r till k�paren vid sale and lease
back d� transaktionen r�r inventarier, eftersom de anser att det troligtvis f�religger ett
leveranskrav f�r den sortens egendom och egendomen som regel kvarst�r hos s�ljaren.
L�s�rek�p anses inte heller kunna ers�tta kravet p� leverans.136 Denna uppfattning delas �ven
av Bergstr�m som menar att samma krav som g�ller f�r kontraktsavskrivning av inventarier
torde g�lla v�rdeminskningsavdrag. K�paren m�ste Óverkligen ha omh�ndertagitÓ inven-
tarierna, varvid ett tillf�lligt omh�ndertagande inte �r tillr�ckligt.137 En j�mf�relse kan g�ras
till Grosskopf som i beaktande av R� 1987 ref 5 framf�rt att det vid sale and lease back
eventuellt inte st�lls n�got krav p� leverans men m�jligen p� n�gon annan form av p�tagligt

                                                  
135 Jfr �ven LRs dom i R� 1998 ref 58 III.
136 Se Johansson/Rabe, Det svenska skattesystemet, s 353. Fallet R� 1987 ref 5, som Johansson/Rabe anf�rt som
st�d f�r att en obligationsr�ttslig �gander�tts�verg�ng skulle vara tillr�cklig, g�llde inte sale and lease back
varf�r �verl�telseavtal inte anses tillr�ckligt f�r v�rdeminskningsavdrag vid s�dana f�rfaranden.
137 Se Bergstr�m, SN 1989 s 266.
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fysiskt besittningstagande s�som exempelvis besiktning av egendomen. Grosskopf utvecklade
dock inte denna slutsats n�rmare.138

Enligt Nordquist �r inte n�gon leverans n�dv�ndig d� partsavsikten och civilr�ttslig
�gander�tts�verg�ng �r avg�rande f�r r�tten till v�rdeminskningsavdrag. Denna slutsats drar
Nordquist utifr�n en bokstavstolkning av kommunalskattelagen 24 ¤ och 23 ¤ anvisnings-
punkt 13. Best�mmelserna anger inte n�got uttryckligt krav p� leverans och ingen inskr�nk-
ning g�rs f�r sale and lease back-transaktioner eftersom det f�rsta k�pet anses utg�ra en
oms�ttnings�verl�telse. Till st�d f�r sin �sikt framh�ller Nordquist �ven R� 1992 ref 21 I-II
samt R� 1989 ref 62 I-II. Vidare anges att R� 1978 Aa 149 inte kan anf�ras som st�d f�r ett
leveranskrav, eftersom fallet inte r�r sale and lease back som har ett helt annat syfte och
inneh�ll �n vanlig f�rs�ljning av inventarier.139

Nordquist anf�r vidare som grund f�r att avdragsr�tt inte f�ruts�tter leverans: att m�l avgjorts
utan att domstolen f�rt n�gon diskussion om betydelsen av leverans eller fr�nvaro av s�dan
(se R� 1992 ref 21 I-II), att det ligger i sakens natur att inventariet inte skall l�mna s�ljaren,
och genom att l�ta �gandet avg�ra skulle samma g�lla olika sorters egendom.

9.2.3 G�llande r�tt
I praxis har �nnu inte n�got m�l avgjorts avseende ett eventuellt leveranskrav vid sale and
lease back av inventarier. Att �gander�tts�verg�ngen �r avg�rande f�r r�tten till
v�rdeminskningsavdrag kan utl�sas ur olika avg�randen i Regeringsr�tten. Vad som d�r
uttalats kan tolkas som att det i praxis framf�rts st�d f�r att sale and lease back skall
godk�nnas skatter�ttsligt som finansieringsform (se exempelvis R� 1989 ref 62 I-II). Jag
inst�mmer i Nordqvists resonemang om att v�rdeminskningsavdrag inte f�ruts�tter leverans,
f�r vilket redogjorts ovan, men vill betona att r�ttsl�get inte kan betecknas som klart, speciellt
d� majoriteten i doktrin tycks vara av den uppfattningen att n�got mer kr�vs �n en
civilr�ttsligt giltig �gander�tts�verg�ng.

I praxis har p�pekats att sale and lease back-transaktioner sedan l�nge ing�s betr�ffande
fastigheter och byggnader p� ofri grund och att detta sker i stor omfattning utan att giltigheten
p� allvar pr�vas. Detta uttalande i R� 1989 ref 62 I-II kan tolkas s� att Regeringsr�ttens
inst�llning �r att transaktioner av detta slag skall godtas, och inte f�rsv�ras genom en
r�ttstill�mpning som ifr�gas�tter l�mpligheten i f�rfarandet.140

9.2 S�rskilt om v�rdeminskningsavdrag vid investorleasing

Vid investorleasing tar k�paren av leasingobjektet aldrig egendomen denne k�per av den
ursprunglige �garen i sin besittning. Fr�gan om krav p� leverans ter sig d�rf�r h�gst relevant
vid denna formen av leasing och sk�len att v�gra avdrag starkare �n vid vanlig sale and lease
back. F�r att �garen skall medges v�rdeminskningsavdrag p� sin egendom st�lls �ven krav p�
att inventarierna skall ing� i dennes n�ringsverksamhet. Som rekvisit f�r n�ringsverksamhet
har i praxis uppst�llts krav p� sj�lvst�ndighet, varaktighet och vinstsyfte hos verksamheten.
Det har diskuterats hur v�l dessa uppfylls vid denna speciella form av leasing. Fr�mst det
sistn�mnda rekvisitet har pr�vats i m�l g�llande leasing i denna form. Investorleasing har
emellertid godtagits i ett flertal fall Ð R� 1985 1:40, R� 1991 ref 105, R� 1992 ref 21 I-II. I

                                                  
138 Se Grosskopf, SN 1988 s 652.
139 Se Nordquist, SvSkT 1-2/92 s 32 f samt SvSkT 8/95 s 557.
140 Se Nordquist, SvSkT 6/1991 s 340.
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ett senare m�l, R� 1998 ref 58 II, v�grades emellertid v�rdeminskningsavdrag vid
investorleasing.

10 R� 1998 ref 58 I, flygplansleasing

10.1 Referat

Fr�ga var i m�let om AB Sandvik Falken varit ber�ttigat till v�rdeminskningsavdrag f�r
flygplan som inventarium f�r stadigvarande bruk i r�relsen. Bolaget var kommanditdel�gare i
Mega, som f�rv�rvat flygplanet fr�n Boeing via �verl�telse av en k�peoption fr�n Gelderse
och sedan leasat ut detsamma till Martinair. Leasetagaren var n�rst�ende till Gelderse, som
ursprungligen hade r�tt att fr�n Boeing k�pa flygplanet. Det var sedan denna r�tt med Boeings
samtycke �verl�tits, som flygplanet senare avyttrades.

De olika transaktionerna reglerades genom flera avtal och handlingar, vars inneh�ll av
Regeringsr�tten analyserades och lades till grund f�r avg�randet. Leasingperioden kunde
enligt avtal f�rl�ngas f�r flera perioder, och vid avtalstidens slut var alternativen f�r Martinair
att antingen erl�gga en f�rutbest�md summa som slutbelopp tillsammans med �terl�mnande
av flygplanet eller att betala ett slutbelopp till leasegivaren efter f�rs�ljning av flygplanet f�r
Megas r�kning. Storleken p� vad som skulle betalas var beroende dels av efter det antal �r
som leasingf�rh�llandet upph�rde samt grunden till att avtalet sagts upp eller inte f�rl�ngts.

Riksskatteverket anf�rde i Regeringsr�tten som grund f�r att avdrag borde v�gras att
flygplanet inte hade levererats till k�paren, att avtalet borde bed�mas som avbetalningsk�p
och inte som leasing, att leasegivaren inte bar n�gon egentlig ekonomisk risk, samt, att
skatteflyktslagen var till�mplig p� uppl�gget.

Regeringsr�tten inleder i domen med att konstatera att man vid avtalstolkning f�rs�ker utr�na
partsavsikten och avtalets egentliga inneb�rd. Det anses uppenbart att parterna avsett att
avtalen skulle uppr�ttas s� att Mega skulle vara ber�ttigat till v�rdeminskningsavdrag p�
flygplanet grundat p� att Mega skulle anses som �gare. Att parterna utg�tt fr�n ett
skattem�ssigt resultat saknar enligt Regeringsr�tten betydelse vid pr�vningen av avdrags-
r�tten.141 Denna pr�vning skall ist�llet g�ras utifr�n en analys av leasingavtalets och
anknytande avtals ekonomiska och andra effekter f�r avtalsparterna Mega och Gelderse/
Martinair. Ett regeringsr�d var skiljaktigt.

Enligt �verl�telseavtalet g�llande k�peoptionen mellan Gelderse och Mega (forts�ttningsvis
�verl�telseavtalet) �verf�rs r�ttigheten att f�rv�rva flygplanet fr�n Boeing och merparten av
de r�ttigheter Gelderse hade gentemot Boeing enligt k�peavtalet avseende flygplanet dem
emellan. Dessa innefattar alla anspr�k p� skadest�nd, garantier m m i h�ndelse av
leverant�rens f�rsummelse, samt r�tten att framtvinga fullg�rande enligt k�peavtalet.
Gelderse f�rbeh�ller sig r�tten till �terbetalning av erlagda f�rskottsbetalningar, service, data,
utbildning, demonstrations- och provflygningar, reservdelar, r�ttigheter avseende andra
flygplan liksom de s k Ópost-delivery rightsÓ fram till dess leasingavtalet avslutats och Boeing
f�tt meddelande om detta.

Mega bemyndigar Gelderse att ut�va alla de r�ttigheter som tillfaller k�paren enligt
k�peavtalet, med vissa inskr�nkningar som hindrar Gelderse att �ndra viktiga villkor i avtalen.
                                                  
141 Jfr R� 1992 ref 21 I och II.
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Alla Gelderses skyldigheter och f�rpliktelser gentemot Boeing enligt det ursprungliga
k�peavtalet kvarst�r som om �verl�telseavtalet inte hade ing�tts med Mega. Den enda
skyldigheten Mega �l�ggs, �r att betala k�peskillingen. Effekten av �verl�telseavtalet �r allts�
att r�ttigheter f�rs till Mega och sedan tillbaka till Gelderse. Enligt Regeringsr�tten framst�r
inte Mega som �gare av flygplanet i beaktande av �verl�telseavtalet.

Enligt leasingavtalet mellan Mega och Martinair �r det leasetagaren (Martinair) som st�r
risken f�r flygplanet. Bolaget drar f�rdel av garantier och utf�stelser som Boeing eller annan
leverant�r l�mnat. Mega ansvarar f�r att planet h�lls f�rs�krat liksom f�r underh�ll och
reparationer, men premier och �tg�rder p� planet bekostas av Martinair. Enligt Regerings-
r�tten inneb�r detta att viktiga �garfunktioner �verf�rs p� Martinair.

Regeringsr�tten analyserar d�refter de ekonomiska effekterna av leasingavtalet och
k�pekontrakten avseende flygplanet. Mega finansierar k�pet till ca 80 procent genom l�n,
medan �terstoden erl�ggs kontant. Amorteringarna p� l�net ansluter mycket n�ra till de
leasingavgifter Martinair skall betala till Mega. Vid en genomg�ng av och j�mf�relse mellan
de olika villkoren betr�ffande vad som skall g�lla d� leasingen avslutas konstateras att en
slutreglering enligt villkoret ÓA Termination sumsÓ f�re 17-�rsperiodens utg�ng, som inneb�r
att planet s�ljs ist�llet f�r �terl�mnas, ter sig f�rm�nligast av de olika alternativen varf�r
Martinair har anledning att avsluta leasingperioden p� detta s�tt. En av situationerna som
aktualiserar slutreglering enligt detta villkor �r att leasetagaren s�ger upp avtalet med st�d av
artikel 3.6 till f�ljd av Óoperational requirements of the Lessee, or technological factors
materially and adversely affecting the Lessee, the Aircraft is surplus to the requirements of the
LesseeÓ. Regeringsr�tten menar att detta villkor i praktiken inte begr�nsar m�jligheterna f�r
Martinair att s�ga upp leasingavtalet.

Anledningen till att en slutsumma skall erl�ggas i samband med �terl�mnande av flygplanet
d� avtalet s�gs upp i f�rtid ans�gs vara att leasegivaren Mega skulle tillf�rs�kras att vid varje
tillf�lle f� ut utest�ende l�neskuld samt viss del av anskaffningskostnaden, ÓLessor«s costÓ.
D� skillnaden mellan de slutbelopp som skall erl�ggas efter 17 �r enligt de olika alternativen
�r marginell, drar Regeringsr�tten den slutsatsen att Martinair v�ljer att inte l�mna tillbaka
flygplanet. Vid en f�rs�ljning beh�ller n�mligen Martinair likviden, men betalar ist�llet s�som
vid �terl�mnande ett f�rutbest�mt slutbelopp. Villkoren i det omtalade alternativet g�ller �ven
f�r den h�ndelse att Mega s�ger upp avtalet i f�rtid.

Vid leasingtidens slut skall Martinair s�lja planet f�r Megas r�kning. Eventuellt �verskott
tillfaller Martinair. Mega kan inte anses ha n�got intresse i v�rdef�r�ndring hos planet d�
slutbeloppet inte p�verkas av vilken k�peskillingen blir. Skulle leasingavtalet bed�mas s�som
varande just ett s�dant inneb�r detta att Mega utst�ller en k�poption f�r Martinair f�r ett
belopp motsvarande det Martinair skall betala om planet inte �terl�mnas. Det inneb�r vidare
att Martinair �tar sig att efter leasingperiodens utg�ng betala en ytterligare leasingavgift som
svarar mot vad man skulle betala om planet �terl�mnats.

Avslutningsvis sammanfattar Regeringsr�tten analysen av de olika avtalsvillkoren med att
ange att de v�sentliga �garfunktionerna under avtalstiden ligger hos leasetagaren Martinair,
att avtalsparterna vid ing�endet av avtalen f�rutsatt att leasegivaren Mega inte skulle komma
att �terta planet d� leasingperioden upph�rt och att Mega med stor s�kerhet kunnat ber�kna
det ekonomiska utfallet av uppl�gget redan fr�n b�rjan. D�rmed skall Mega inte godtas som
�gare, med f�ljd att bolaget inte skall medges avdrag f�r v�rdeminskning p� flygplanet.
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B�de l�nsr�tten och kammarr�tten gjorde bed�mningen att Mega skulle godk�nnas v�rde-
minskningsavdrag. Kammarr�tten menade att avtalskonstruktionen �r s�dan att den skall ge
sken av att �gander�tten �verg�tt till Mega, men utan att samtidigt �verf�ra alla de effekter
som normalt f�ljer med �gander�tts�verg�ng. Vidare anf�rdes att det Óendast i s�dana fall d�r
det framst�r som uppenbart att de enskilda parterna medvetet f�rs�kt kringg� lagen genom att
d�lja avtalets verkliga inneb�rd genom en vilseledande utformningÓ, kan bli aktuellt att
bed�ma avtalet enligt avbetalningsk�plagen. Avtalet ans�gs av kammarr�tten vara ett leasing-
avtal d� Riksskatteverket inte anf�rt n�gon omst�ndighet som grund f�r att omklassificering
skulle ske.

L�nsr�tten menade att vad g�ller att bed�ma avtalet som leasing eller avbetalningsk�p,
avg�rande �r inte huruvida leasetagaren har n�got intresse att �terta leasingobjektet efter
avtalstidens slut, utan huruvida partsavsikten varit att �gander�tts�verg�ng skall ske. Dom-
stolen anf�rde att andrahandsv�rdet p� egendomen liksom andra faktorer �r sv�ra att f�rutse
och �verblicka och menade att det inte kunde anses helt uteslutet att flygplanet skulle komma
att �terl�mnas. F�r att Mega skulle betraktas som �gare talade ocks� omst�ndigheten att lease-
tagaren inte utan medgivande enligt avtal fick fr�nh�nda sig besittningen eller den direkta
kontrollen �ver flygplanet.

10.2 Analys
Den h�rskande uppfattningen �r att domstolen vidtagit en genomsyn av r�ttshandlingarna,
men os�kert �r emellertid huruvida dessa ansetts vara civilr�ttsligt oantastliga.142 Domstolen
tycks vid bed�mningen ha betraktat flera r�ttshandlingar som en enda. Regeringsr�tten
besvarar inte huruvida bed�mningen att Mega inte skall anses vara �gare till flygplanet
grundas p� att leasegivaren inte gjort n�got giltigt f�rv�rv av egendomen eller att Mega anses
ha anskaffat och sedan avyttrat flygplanet till Martinair. Troligt �r att domstolen menat det
senare.

Regeringsr�tten tycks mena att den gemensamma partsavsikten m�ste ges en vidare inneb�rd
�n att vissa skatteeffekter skall uppn�s f�r att Mega skall anses som �gare. Det �r d�rmed
partsavsikten g�llande ekonomiska och andra effekter som m�ste unders�kas och klarg�ras
f�r att fastst�lla ett avtals verkliga inneb�rd. Denna torde sedan ligga till grund f�r
bed�mningen av partsavsikten. Att �gander�tts�verg�ng enligt avtal skall ske, g�ller reglering
gentemot staten. Det �r, enligt min mening, av st�rre betydelse att se till de konsekvenser
avtalen f�r med sig f�r avtalsparterna, d� avtalen prim�rt reglerar f�rh�llandet dem emellan.

Efter en analys av avtalsinneh�llet fastslog Regeringsr�tten att den faktiska �gander�tten inte
l�g hos den formelle �garen Mega, utan hos leasetagaren Martinair. Det tycks som att avsikten
varit att leasegivaren inte skulle inneha en �gander�tt med de funktioner och konsekvenser
som normalt f�ljer ett s�dant r�ttsf�rh�llande. Leasegivarens enda funktion i f�rfarandet tycks
vara att vid beskattningen ta upp egendomen som tillg�ng med m�jlighet att skriva av
densamma.

Kritik mot domsk�len
Det f�rekommer i m�let flera avtal och handlingar som inte tillf�rts aktmaterialet och som till
st�rsta del �r hemligst�mplade. Det �r d�rf�r sv�rt att bed�ma Regeringsr�ttens avg�rande. En
analys m�ste g�ras utifr�n vad Regeringsr�tten valt att kommentera i domen.

                                                  
142 Se K�hlmark/Nystr�m, SvSkT 6-7/98 s 648 och 651samt Hultqvist, SN 1999 s 401.
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Att det �r leasetagaren som st�r risken f�r att flygplanet skadas och som drar f�rdel av
garantier och utf�stelser som Boeing eller leverant�ren l�mnat, samt att denne bekostar och
leasegivaren svarar f�r underh�ll och reparation, anses inneb�ra att viktiga �garfunktioner
ligger p� annan �n leasegivaren. Att dessa omst�ndigheter l�ggs till grund f�r avg�randet �r
sv�rt att f�rst�, d� anf�rda f�rh�llanden �r normala, f�r att inte s�ga typiska, vid finansiell
leasing.143 Dessutom tycks det praktiskt att leasetagaren ut�var vissa av �garens funktioner d�
denne nyttjar leasingobjektet och har starkast intresse av att egendomen kan anv�ndas enligt
sin funktion. Att leasetagaren st�r kostnader f�r egendomen under leasingperioden kan ses
som en l�sning vald av leasegivaren att s�kra det ekonomiska utfallet av aff�ren. Hur
kostnaderna f�rdelas antas �terspeglas i leasingavgifternas storlek. Det anm�rks i domen att
leasingavgifterna n�ra ansluter till amorteringarna enligt l�neavtalet. Leasingavgifterna skulle
kunna ses som avbetalningar p� k�peskillingen som erl�ggs till leasegivaren f�r att
vidarebefordras till leverant�ren.144

Regeringsr�tten menar att Òall anledningÓ finns att r�kna med att leasingf�rfarandet kommer
att avslutas enligt villkor A genom att leasetagaren s�ljer flygplanet f�r Megas r�kning. Som
st�d f�r att flygplanet kommer att s�ljas anges att skillnaden mellan slutbeloppen vid
�terl�mnande respektive f�rs�ljning �r marginell. Huruvida skillnaden (mellan slutbeloppen
p� 54,6 respektive 48,6 MUSD) p� 6 MUSD �r marginell kan ifr�gas�ttas. Uttrycket Óall
anledningÓ �r enligt min mening alltf�r vagt f�r att grunda avg�randet p�, och dessutom kan
det starkt ifr�gas�ttas om slutreglering verkligen kommer att ske p� detta s�tt. Anledningen �r
att artikel 3.6 som domstolen menar m�jligg�r ett avslutande p� initiativ av b�da parter utan
begr�nsningar inte beaktas som helhet av r�tten. I domen har endast delar av villkoret
angivits, och de betydelsefulla begr�nsningar som klausulen inneh�ller har varken redogjorts
f�r eller omn�mnts.145 Alternativet kan allts� inte till�mpas i alla l�gen. Dessutom tycks det
som att den framtida regleringen inte l�tt l�ter sig f�rutses d� leasingperioden kan komma att
vara s� l�nge som 17 �r, och vilket villkor som skall g�lla vid slutregleringen �r beroende av
flera faktorer som mycket v�l kan �ndras under denna tid. D� det inte �r klart enligt vilket
villkor slutreglering kommer att ske, eller till vilket belopp aff�ren kommer att avslutas, kan
inte leasegivaren ber�kna det ekonomiska utfallet av sitt engagemang.

Att avtalet betecknat ÓSales Agency LetterÓ skulle inneb�ra att leasetagaren givits en
k�poption �r en omst�ndighet som kan anf�ras f�r att det �r leasetagaren som de facto styr
�ver egendomen samt att denne sedermera skall komma att �verta �gander�tten till denna.
Fr�ga �r emellertid om priset f�r ut�vandet av denna kan fastst�llas samt om det med
tillr�cklig s�kerhet kan f�rutses att leasetagaren kommer att f�rv�rva egendomen. Dessa
omst�ndigheter tycks emellertid inte ha varit klara, d� Regeringsr�tten formulerat det s� att

                                                  
143 Se avsnitt 2.2. Se �ven K�hlmark/Nystr�m, SvSkT 6-7/98 s 648 samt Adlercreutz, Finansieringsformers
r�ttsliga reglering s 163; Att leasetagaren st�r f�r f�rs�kringskostnader g�ller som regel i finansbolagens
standardavtal. Jag anser att omst�ndigheten att leasegivaren har m�jlighet att v�lja l�mpligt f�rs�kringsskydd
som leasetagaren sedan skall st� kostnaden f�r, tyder p� ett intresse hos denne att f�rs�kra sig mot ov�ntade
kostnader. Detta kan tolkas b�de som att leasegivaren ut�var en �garfunktion genom denna best�mmander�tt,
men ocks� som att leasegivaren fr�nh�nt sig en s�dan �garfunktion genom att tillse att denne under leasingtiden
inte skall p�verkas ekonomiskt av yttre omst�ndigheter ut�ver att leasingavgifter kontinuerligt tillfaller denne.
Jfr �ven Nystr�m, Leasing s 15 f.
144 Slutbeloppen �verensst�mmer emellertid inte med slutamorteringen i R� 1998 ref 58 I. Jfr avsnitt 11.2 ang
R� 1998 ref 58 II.
145 Se bilaga 1. I artikel 3.6 i  leasingavtalet begr�nsas r�tten till upps�gning av att leasetagaren m�ste ha avslutat
ett annat leasingf�rh�llande avs en Boeing 747-300, samt att varken leasetagaren eller koncernbolag till denne
�ger eller nyttjar det flygplan som aktuellt leasingavtal g�ller, under tv� �rs tid efter avtalets upph�rande.
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Òparterna f�rutsattÓ att leasegivaren inte skulle komma att �terta planet. Trots detta ans�gs
�gander�tten ha �verg�tt p� Martinair redan genom leasingavtalet.

�sikten har framf�rts att avg�randet avviker fr�n g�llande r�tt och ett avg�rande i Svea
hovr�tt fr�n 1993 av vilket framg�r att det kr�vs mycket starka sk�l f�r att omkarakt�risering
skall ske.146 I m�let medgavs v�rdeminskningsavdrag vid ett investorlesingf�rfarande med
sale and lease back. Att leasegivare och leasetagare utg�tt fr�n att �gander�tten skulle �verg�
p� den sistn�mnde efter leasingperioden, tillsammans med att f�rl�ngning respektive
upps�gning med slutbetalning i princip var ekonomiskt likv�rdiga alternativ f�r leasetagaren,
ans�gs inte utg�ra tillr�ckligt starka sk�l f�r att anse att denne f�rv�rvat egendomen med
�gander�tt. Vad parterna f�rutsatt om framtida f�rh�llanden, ans�gs inte av domstolen vara
detsamma som vad parterna avsett. Jag inst�mmer i denna �sikt. Omst�ndigheten b�r
emellertid tillm�tas betydelse vid tolkningen av partsavsikten.

Betydelsen Regeringsr�tten till�gger att leasegivaren med stor s�kerhet kunna ber�kna det
ekonomiska utfallet redan fr�n b�rjan, tycks vara att denne under avtalstiden inte l�per annan
risk �n kreditrisk, d� det ekonomiska utfallet av aff�ren redan �r best�mt. Av de angivna
sk�len f�r avg�randet torde de v�sentliga �garfunktionernas placering utg�ra det viktigaste
sk�let f�r bed�mningen. F�r detta talar, ut�ver att det �r den omst�ndighet som n�mns f�rst,
att de tv� �vriga kan ifr�gas�ttas (se ovan). De ekonomiska omst�ndigheter som ligger till
grund f�r domstolens bed�mning av f�rutsebarheten av f�rfarandet och som f�r till effekt att
leasegivaren inte enligt r�ttens bed�mning tar n�gon aff�rsrisk skulle emellertid kunna ses
som en �garfunktion, som i fallet �verf�rts p� leasetagaren.

Sammanfattningsvis tycks det som att Regeringsr�tten i m�let f�retagit en genomsyn av
r�ttshandlingarna utan att iaktta den restriktivitet som uttalats g�lla i tidigare r�ttspraxis
avseende finansiell leasing (se R� 1989 ref 62 I och II). De tre omst�ndigheter som
domstolen anf�r som grund f�r avg�randet utg�r enligt min mening inte tillr�ckligt starka sk�l
f�r att underk�nna leasingf�rfarandet enligt d� g�llande r�ttspraxis. De ekonomiska och andra
effekter som en s�dan omklassificering f�r f�r inblandade parter och andra akt�rer p� mark-
naden f�r finansiella leasing, och inte heller de begr�nsningar som f�ljer av legalitets-
principen, har utgjort tillr�ckliga sk�l att godta r�ttshandlingarna enligt deras ben�mning.

11 R� 1998 ref 58 II, investorleasing med sale and lease back

11.1 Referat
I R� 1998 ref 58 II pr�vades om Svensk Maskinborrning AB (forts�ttningsvis SMAB) var
ber�ttigat till v�rdeminskningsavdrag vid s� kallad investorleasing. Finans Scandic AB hade
f�rv�rvat inventarier fr�n ett tyskt f�retag och sedan s�lt dem vidare till SMAB. Vid
tidpunkten f�r det f�rsta f�rv�rvet var utrustningen uthyrd till tv� tyska bolag och detta r�tts-
f�rh�llande kvarstod of�r�ndrat n�r respektive k�pare ingick leasingavtal med sin respektive
s�ljare. Slutanv�ndarna denuntierades om �verl�telsen och deras leasingavtal ber�rdes inte i
�vrigt av f�rs�ljningen av leasingobjekten. SMAB var s�ledes den slutlige f�rv�rvaren, men
fick aldrig utrustningen levererad till sig. F�rv�rvet lades upp som ett avbetalningsk�p d�r
SMAB skulle erl�gga k�peskillingen till finansbolaget genom halv�rsvisa amorteringar, och
med en slutamortering om 60 procent av k�peskillingen efter den 30 m�nader l�nga leasing-

                                                  
146 Svea HovRs dom 1993-11-15, avd 12, m�l nr T 1622/92. Jfr Millqvist, Kreditk�p eller hyra, SvJT 1995 s 547
samt se K�hlmark/Nystr�m, SvSkT 6-7/98 s 649.
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perioden. Leasingavgifterna motsvarade SMABs avbetalningar till finansbolaget, varf�r n�gra
faktiska betalningar inte beh�vde g�ras.

Enligt �verl�telseavtalet gavs finansbolaget en k�poption till den leasade utrustningen till
belopp motsvarande utest�ende l�neskuld. Vidare g�llde enligt leasingavtalet, att
finansbolaget, f�r SMABs r�kning, skulle s�lja inventarierna vid leasingperiodens slut f�r 60
procent av SMABs k�peskilling, allts� till ett pris motsvarande slutamorteringen p� k�pet.
Finansbolaget hade genom avtalet �tagit sig att anvisa k�pare som skulle betala minst detta
belopp. �ven ett utnyttjande av k�poptionen skulle resultera i ett nollsummespel d� villkoren
avpassats s� i de b�da avtalen att varje betalningsf�rpliktelse f�r en part motsvarade en till
samma belopp i motsatt riktning f�r den andra parten. SMAB l�pte d�rmed ingen risk att inte
kunna betala tillbaka slutamorteringen till finansbolaget. Under leasingperioden kunde inte
SMAB f�rfoga �ver inventarierna d� de var pantf�rskrivna till finansbolaget. Ingenting s�gs i
domen om vilken av parterna som st�r risken f�r utrustningen, kostnader f�r reparationer,
underh�ll och f�rs�kring, eller om slutanv�ndarna har �lagts detta ansvar.

Regeringsr�tten beslutade att v�rdeminskningsavdrag skulle v�gras SMAB p� den grunden att
syftet med leasinguppl�gget mellan investorn SMAB och leasingbolaget varit att �verf�ra ett
avskrivningsunderlag och inte i �vrigt n�gra r�ttigheter eller skyldigheter med avseende p�
inventarierna. Som grund f�r detta angavs olika omst�ndigheter g�llande betalningar och
slutreglering som resulterade i att transfereringar inte skulle beh�vas och att leasegivaren inte
stod n�gon ekonomisk risk.

Ett regeringsr�d var skiljaktigt och menade att n�gon genomsyn inte borde f�retas med
h�nsyn till r�ttspraxis d�r uttalats att stor restriktivitet b�r iakttas att omtolka avtal som ing�tts
mellan icke n�rst�ende parter. Vidare anf�rdes som ytterligare argument att Regeringsr�tten i
tidigare m�l uttalat att enbart den omst�ndigheten att r�ttshandlingar ing�tts av det enda eller
huvudsakliga sk�let att uppn� skattem�ssiga f�rdelar inte i sig �r tillr�cklig f�r att fr�nk�nna
en r�ttshandling dess formella inneb�rd. Regeringsr�det menade att det efter en samlad
bed�mning inte fanns tillr�ckliga sk�l att omklassificera r�ttshandlingen, utan den skulle
betraktas som k�p. Vidare anf�rdes att det inte uppst�llts n�got krav p� att inventarierna
kommit i k�parens besittning eller att SMAB f�tt sakr�ttsligt skydd f�r sitt f�rv�rv.

11.2 Analys
Fr�gan som uppst�lls i Regeringsr�tten �r om det �r till�tet att utnyttja de beskattnings-
konsekvenser leasingavtalet f�r med sig d� parterna �ver huvud taget saknar intresse i
objektet som s�dant. Domstolen konstaterar att partsavsikten varit att f�rfarandet skulle ge
leasegivaren avdragsr�tt och att �gander�tten d�rf�r skulle �verg� p� denne, men utan att de
normala konsekvenserna av ett s�dant r�ttsf�rh�llande avsetts att �verf�ras. Av domstolens
formulering �r om�jligt att s�ga huruvida �gander�tten ansetts ha �verg�tt p� leasetagaren
alternativt kvarst�tt och aldrig l�mnat denne, eller om avdrag v�grats p� annan grund. Troligt
�r emellertid, trots att inget resonemang f�rdes om rekvisiten f�r genomsyn, att s�dan
f�retagits av r�ttshandlingarna varvid leasegivaren inte bed�mts vara �gare, n�got som ocks�
uttalats i doktrin.147

Omst�ndigheter som varit avg�rande f�r bed�mningen
Enligt en bokstavstolkning av domsk�len skulle partsavsikten avseende �gander�tts�verg�ng
vara av avg�rande betydelse f�r om s�dan skall anses ha skett. Vid bed�mningen m�ste

                                                  
147 Jfr K�hlmark/Nystr�m, SvSkT 6-7/98 s 651.
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partsavsikten beaktas ur ett vidare perspektiv, och tolkning ske av vilka andra konsekvenser
som avsetts f�lja f�rfarandet. Det �r d�rvid fr�mst de �syftade ekonomiska konsekvenserna
och omst�ndigheterna av transaktionen som ger st�d f�r tolkningen av vilken partsavsikten
varit som avses.

Mot bakgrund av hur domsk�len skrivits torde inte de faktiska omst�ndigheterna ges n�gon
sj�lvst�ndig eller direkt avg�rande betydelse, men troligt �r att de tillm�ts s�dant v�rde vid
tolkningen av vilken avsikten med f�rfarandet varit. Vilka r�ttigheter och skyldigheter som
m�ste f�lja en avtalad �gander�tts�verg�ng f�r att �gander�tt skall anses �verf�rd, st�r i
domen obesvarad. D�remot torde det vidare syftet Ð efter vad man kan utl�sa av R� 1998 ref
58 II Ð vad g�ller �garfunktionernas placering tillsammans med det bakomliggande syftet med
f�rfarandet vara avg�rande f�r om en omklassificering skall ske av r�ttshandlingarna. (Jfr
�ven vad anf�rs avseende R� 1998 ref 58 I i avsnitt 10.2 samt avsnitt 13.4.)

Leasetagaren kunde enligt avtal anvisa sig sj�lv som k�pare, och beloppet denne d� skulle
erl�gga vid avtalstidens utg�ng var f�rutbest�mt. Detta kan tolkas som att leasetagaren redan
genom leasingavtalet f�rv�rvar egendomen till visst belopp, samt att denne efter avtalstidens
utg�ng har valm�jlighet att beh�lla egendomen eller att s�lja denna vidare. Det var utan
betydelse f�r leasegivaren vilket utfallet skulle bli d� denne inte stod restv�rderisken.

V�rdeminskningsavdrag f�ruts�tter �gande, och i det aktuella fallet har parterna genom
avtalskonstruktionen f�rs�kt undvika de normala konsekvenserna av ett s�dant r�tts-
f�rh�llande. Leasegivaren har f�rs�krat sig om att denne inte under avtalets l�ptid skulle
p�verkas av att han st�r som �gare eller beh�va ta befattning med egendomen efter leasing-
periodens utg�ng. Den �syftade och verkliga effekten av leasegivarens �gander�tt tycks enbart
ha varit att det n�dv�ndiga rekvisitet �gande f�r v�rdeminskningsavdrag skulle vara uppfyllt.

Att betalningar inte g�rs, varken under avtalstiden eller vid dennas utg�ng, tyder starkt p� att
f�rfarandet saknar verklig funktion och att inblandade parter saknar intresse i leasingobjektet
som s�dant, speciellt d� vare sig leasegivare eller leasetagare tar befattning med objektet.148

Detta f�rh�llande torde ha varit det som tillm�ts st�rst vikt vid bed�mningen. I fallet l�per
leasegivaren varken restv�rderisk eller kreditrisk, och denne kunde inte heller f�rfoga �ver
egendomen som var pantsatt. Enligt min bed�mning �r leasegivarens enda risk att f�rfarandet
skulle komma att underk�nnas skatter�ttsligt. D�rmed ser jag ett underk�nnande av r�tts-
handlingarna som motiverat.

Synen p� investorleasing
R�ttsfallet r�r investorleasing i form av sale and lease back d�r leasingobjekten �r f�rem�l f�r
underleasing. Vid investorleasing framtr�der de finansiella funktioner som leasing erbjuder
som n�st intill eller rentav det enda sk�let till att avtalet ing�s d� sj�lva uthyrningen av
objektet enbart ter sig som ett medel att n� skattem�ssiga f�rdelar. S�rskilt tydligt �r detta i
beaktande av att leasingobjektet aldrig flyttas mellan parterna, och inte heller finns hos n�gon
av dem, utan hos tredje man.

Investorleasing har som finansieringsform tidigare godtagits i r�ttspraxis, exempelvis genom
avg�randet R� 1985 1:40. Fr�gan har uppst�llts om utg�ngen i R� 1998 ref 58 II inneb�r en
�ndring av r�ttsl�get s�tillvida att investorleasing h�danefter inte godtas f�r �verf�ring av

                                                  
148 Jfr r�ttsfallet R� 1993 ref 86 d�r genomsyn f�retogs av f�rfarandet d� medel ans�gs ha g�tt runt mellan
inblandade parter utan samband med angivna f�rv�rv och uppl�telser av filmr�ttigheter. Se avsnitt 6.12.
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avskrivningsunderlag f�r v�rdeminskning. Jag menar att denna slutsats inte kan dras av
domen d� det inte kan h�llas f�r troligt att Regeringsr�tten �syftat en s�dan �ndring utan att
diskutera saken n�rmare. I domsk�len diskuteras inte f�rfarandet utifr�n den synvinkeln att
det r�r sig om investorleasing, och mot bakgrund av tidigare r�ttspraxis g�r jag den bed�m-
ningen att Regeringsr�tten inte anser att den omst�ndigheten att ett leasinguppl�gg �r utformat
som investorleasing f�rtar leasegivaren r�tt till v�rdeminskningsavdrag. D�remot �r det troligt
att f�rh�llandet �r en omst�ndighet av stor betydelse vid pr�vningen.149

12 R� 1998 ref 58 III, sale and lease back mellan koncernbolag

12.1 Referat

I R� 1998 ref 58 III hade Dyno s�som leasegivare yrkat avdrag f�r v�rdeminskning p�
inventarier som f�rv�rvats fr�n och leasats tillbaka till respektive utl�ndska dotterbolag. Det
var i fallet fr�ga om likartade sale and lease back-avtal, d�r egendomen i fr�ga kvarstod hos
s�ljarna. Skattemyndigheten menade att transaktionen skulle ses som ett l�n fr�n Dyno till
dotterbolagen och inte som f�rs�ljning och uthyrning eftersom leverans inte skett.

Leasetagarna var enligt leasingavtalen f�rpliktigade att svara f�r underh�ll och reparationer av
leasingobjekten samt f�r krav som kunde riktas mot leasegivaren Dyno. Regeringsr�tten
anf�rde i domsk�len att avtalen avviker fr�n g�ngse avtal mellan icke n�rst�ende bolag, bland
annat d� dotterbolagen inte garanteras att f� forts�tta att nyttja den uthyrda egendomen d�
avtalsperioden l�per ut, trots att leasetagarna anv�nder denna i sina respektive verksamheter.
Samtidigt ans�gs det uppenbart att det inte �r ett realistiskt alternativ f�r leasegivaren att ta
hand om, eller s�lja inventarierna externt d� leasingperioden g�tt till �nda. D�rf�r var det
rimliga att utg� fr�n att den uthyrda utrustningen kommer att kvarstanna hos respektive
dotterbolag s� l�nge det �r ekonomiskt rationellt att anv�nda den d�r. Syftet med avtalen har
varit, menade domstolen, att ge Dyno ett underlag f�r v�rdeminskningsavdrag men inte att i
�vrigt �verf�ra n�gra r�ttigheter eller skyldigheter avseende utrustningen. Under dessa
omst�ndigheter �r Dyno inte ber�ttigat till n�got v�rdeminskningsavdrag.

Tv� regeringsr�d var skiljaktiga och motsatte sig en genomsyn av den formella �gar�ver-
g�ngen. Som sk�l anf�rdes att kommunalskattelagen inte inneh�ller n�gon reglering f�r
begr�nsning av avdragsr�tt vid sale and lease back i fall d� egendomen inte levereras till
�garen. Minoriteten menade att KL 41 ¤ anvisningspunkt 2, inte �r direkt till�mpbar i fallet.
Best�mmelsen anses inte heller ge uttryck f�r n�gra skatter�ttsliga grundsatser som skulle
vara till�mpliga p� situationen i fr�ga. Dyno hade dessutom i sin bokf�ring upptagit utrust-
ningen som inventarier. Under dessa f�rh�llanden menade minoriteten att civilr�ttsligt giltig
�gar�verg�ng hade skett genom �verl�telseavtalet och att Dyno d�rf�r skulle medges yrkat
avdrag f�r v�rdeminskning p� de uthyrda inventarierna.

Kammarr�tten gjorde f�rst bed�mningen att en civilr�ttslig �gander�tts�verg�ng hade skett,
mot bakgrund av att det i praxis fastst�llts att stor restriktivitet skall iakttas vad g�ller att g�ra
genomsyn av r�ttshandlingar. R�tten menade att det dessutom kr�vs att den aktuella
egendomen avl�mnats fr�n s�ljaren f�r medgivande av v�rdeminskningsavdrag, och gick in
p� vad som kr�vs f�r att egendom skall anses avl�mnad. Kammarr�tten gjorde en bed�mning

                                                  
149 �ven Nerep �r av �sikt att inga generella slutsatser kan dras av avg�randet (II) d� inga betalningsregleringar
sker. Denna omst�ndighet g�r att transaktionerna inneb�r ett s� utstuderat f�rfarande att utg�ngen d�rf�r var
given. Detta enligt samtal 99-11-16. Se �ven avsnitt 13.4 om j�mf�relse med Dahl�nm�let.
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av inneb�rden av avl�mnande enligt k�plagen och st�llde som krav att omh�ndertagande av
utrustningen skulle ha skett av k�paren Dyno eller att s�dana �tg�rder vidtagits att Dyno utan
medverkan fr�n s�ljaren haft r�tt och m�jlighet att omh�nderta denna. Kammarr�tten ans�g att
n�got avl�mnande inte hade skett och v�grade v�rdeminskningsavdrag p� utrustningen p�
denna grund.

12.2 Analys

�gander�tts�verg�ngen
Regeringsr�tten anf�r att partsavsikten varit avg�rande f�r bed�mningen att underk�nna det
ursprungliga f�rv�rvet som leasegivaren gjort i sale and lease back-transaktionen. Domstolen
konstaterar att partsavsikten varit att �gander�tten skulle �verf�ras, men inte att �verf�ra det
som normalt f�ljer en �gander�tt. R�tten menar vidare att det varit utan betydelse att
avtalsparterna �syftat att �gander�tten skulle ligga p� leasegivaren och utg�tt fr�n att avdrag
skulle medges. Regeringsr�tten har allts� likt i R� 1998 ref 58 II gjort en djupare tolkning av
�gander�ttsbegreppet, som anses innefatta mer �n ett formellt r�ttsf�rh�llande bland annat
best�ende i ansvar f�r den �gda egendomen. Majoriteten g�r emellertid inte klart huruvida
domstolen ser igenom avtalen s�tillvida att �gander�tten inte �verf�rs fr�n s�ljare till k�pare,
eller om f�rfarandet s�som RSV h�vdar �r att anse som ett l�n fr�n leasegivare till leasetagare.

Kritik mot domsk�len
Enligt min mening kan domsk�len kritiseras p� flera punkter, bland annat ifr�gas�tter jag om
d�r angivna sk�l verkligen utg�r grund f�r den bed�mning domstolen g�r av partsavsikten.
F�rst och fr�mst st�ller jag fr�gan p� vilken grund det inte skulle vara n�got realistiskt
alternativ f�r leasegivaren att s�lja den uthyrda egendomen vid utg�ngen av leasingperioden,
och vidare vilken relevans ett s�dant eventuellt f�rh�llande skulle ha f�r bed�mningen. Det
p�st�s inte att egendomen skulle vara specialtillverkad f�r leasetagaren eller p� annat s�tt utan
kommersiellt intresse f�r annan �n denne. Det �r d�rf�r troligt att det finns en andrahands-
marknad f�r egendomen.

Vidare menar domstolen att avtalet avviker fr�n vad som �r normalt mellan icke n�rst�ende
parter, bland annat genom att leasetagaren inte givits n�gon r�tt till f�rl�ngning i avtalet. Mig
veterligen, har vare sig i doktrin eller i tidigare r�ttspraxis uttalats att leasingavtal utan
f�rl�ngningsklausul skulle vara onormalt. Dessutom �r sv�rt att se vilken betydelse detta
f�rh�llande skulle ha f�r bed�mningen av leasingtransaktionen. K�hlmark och Nystr�m
menar tv�rtom att det �r naturligt att avtal mellan n�rst�ende parter avviker fr�n s�dana d�r
parterna �r varandra oberoende p� grund av att det i ett s�dant f�rh�llande inte finns samma
sk�l att detaljreglera avtalsf�rh�llandet.150

Regeringsr�tten anf�r ocks� som grund f�r att leasegivaren inte skall ses som �gare att
leasetagaren svarar f�r underh�ll, skador och krav som kan riktas mot leasegivaren-�garen.
Enligt min mening �r det endast dessa omst�ndigheter som g�r att leasetagaren-s�ljaren kan
anses som �gare, men d� m�ste beaktas att de �r naturliga vid finansiell leasing. Anledningen
till att leasetagaren st�r f�r krav mot leasegivaren torde vara att dennes funktion skall vara
enbart finansiell: Leasegivaren skall st� som �gare och tillhandah�lla det objekt leasetagaren
�nskar och ut�ver betalningsregleringar kunna st� passiv vad g�ller objektet och begr�nsa sin
funktion till att likna l�ngivarens.

Slutligen anf�r Regeringsr�tten som st�d att det rimliga �r att utg� fr�n att egendomen
kommer att kvarst� hos leasetagaren efter avtalstiden s� l�nge det �r ekonomiskt rationellt att

                                                  
150 Se K�hlmark/Nystr�m, SvSkT 6-7/98 s 652.
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anv�nda den d�r. R�tten ger inte uttryck f�r att det st�tt klart att �gander�tten skall �verg� p�
leasetagaren. Enligt min mening kan det d�rf�r inte vara ostridigt att partsavsikten varit att
egendomen skulle �verf�ras. Avtalet stadgar dessutom att egendomen skall �terl�mnas efter
leasingperiodens utg�ng. Regeringsr�tten g�r enligt min mening alltf�r l�ngt d� en sannolik
utveckling och slutreglering l�ggs till grund f�r bed�mningen. Troligtvis har domstolen
beaktat omst�ndigheten som en av flera som st�d f�r avg�randet. En analogi till R� 1987 ref
166 g�llande t�ckdikningsanl�ggningen torde inte kunna g�ras.151

Inneb�rden av avg�randet
Regeringsr�tten har inte i sin dom n�mnt begreppen genomsyn eller helhetssyn, men det �r
troligt att det �r just vad r�tten f�retagit. Enligt min mening kan avg�randet inte ges generell
giltighet. Att g�ra s� skulle inneb�ra att alla sale and lease back-f�rfaranden i praktiken skulle
komma att underk�nnas eftersom m�let g�ller en typisk sale and lease back-transaktion, som
ing�tts med samma syfte som regelm�ssigt ligger till grund f�r denna typ av uppl�gg. Detta
kan Regeringsr�tten inte t�nkas ha avsett. Dessutom fattades avg�randet med en 3-2 majoritet,
n�got som m�ste anses begr�nsa prejudikatv�rdet. Att inblandade parter �r varandra
n�rst�ende kan jag inte se b�ra p�verka bed�mningen annat �n att r�tten vid s�dana
transaktioner m�ste vara extra uppm�rksam f�r de bakomliggande syftena.

Nerep har uttryckt en diametralt motsatt uppfattning i fr�gan. Enligt hans mening avgjordes
utg�ngen av att fr�ga var om en koncernintern transaktion d�r moderbolaget i princip kunde
styra �ver om �terk�p skulle komma att ske. Avg�randet skulle enligt hans mening inneb�ra
en �ndring av g�llande r�tt s�tillvida att sale and lease back-f�rfaranden h�danefter skulle
komma att underk�nnas skatter�ttsligt d� de f�retas mellan moder- och dotterbolag. Domen �r
enligt Nerep ett uttryck f�r att Regeringsr�tten inte l�ngre h�ller p� juridiska personers
sj�lvst�ndighet utan ser p� koncerner som en juridisk enhet inom det skatter�ttsliga
omr�det.152

R�tten har inte vidare diskuterat fr�gan eller motiverat varf�r transaktioner mellan moder- och
dotterbolag skulle underk�nnas utan ist�llet uttalat att avtalen i vissa avseenden avviker fr�n
vad som �r normalt mellan icke n�rst�ende parter. Att domstolen n�mnt detta torde, enligt min
uppfattning, inte ges en vidare inneb�rd �n att omst�ndigheten �r en bland flera som talar f�r
att motivet varit ett annat �n det lagstiftaren avsett skola ligga bakom leasingtransak-tionen.153

M�let r�rde sale and lease back mellan moder- och dotterbolag d�r moderbolaget-leasegivaren
inte tycks ha burit n�gon aff�rsrisk. Det �r troligt att bolagen hade gemensamma intressen och
att f�rfarandet eventuellt var ett medel f�r resultatutj�mning dem emellan. Att Regeringsr�tten
avsett att transaktioner av detta slag inte skall godtas som grund f�r att �verf�ra en r�tt till
v�rdeminskningsavdrag ser jag inte som troligt. Domstolen skulle om s� varit fallet varit
tydligare i sin dom eller p� n�got s�tt antytt eller uttalat att detta varit avsikten.

Enligt min uppfattning kan domsk�len tolkas p� tv� olika s�tt. Antingen som att de
omst�ndigheter som anf�rts som st�d f�r bed�mningen �r tillr�ckliga rekvisit f�r att v�gra
v�rdeminskningsavdrag d� dessa ger st�d f�r att syftet med avtalen varit att �verf�ra avdrags-
r�tten till annan part utan andra effekter avseende egendomen i fr�ga. Eller som att detta syfte

                                                  
151 Jfr Hultqvist, SN 1999 s 399 f, som menar att R� 1998 ref 58 f�ljer den praxis som stadgats genom n�mnda
r�ttsfall.
152 Nerep vid samtal 99-11-16.
153 Jfr dock R� 1992 ref 21 II d�r omst�ndigheten angavs vara av betydelse vid pr�vningen av ett f�rh�llande
mot skatteflyktsklausulen.
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varit avg�rande och domstolen genom domsk�len f�rs�kt att motivera sin inst�llning genom
de omst�ndigheter som anf�rs som st�d f�r avg�randet. Jag tror f�r min del att domen skall
tolkas enligt det senare syns�ttet, och att r�tten efter en helhetsbed�mning av f�rfarandet
kommit till slutsatsen att transaktionen borde underk�nnas till f�ljd av att �gander�tten starkt
uttunnats samt att de f�rh�llanden som anges som st�d inte skall tillm�tas n�gon sj�lvst�ndig
betydelse.

Vid en analys tycks domen inte f�lja den r�ttspraxis som utarbetats vad g�ller under vilka
f�ruts�ttningar som genomsyn skall f�retas. I R� 1989 ref 62 I-II uttalades att genomsyn
skulle f�retas med stor restriktivitet, och i m�len kunde f�rfarandet d�rf�r inte angripas.
Oavsett om r�tten genom avg�randet avvikit fr�n g�llande r�tt, kan jag inte se att n�gon s�dan
�ndring varit avsedd. D�rf�r menar jag att avg�randet inte skall tillm�tas n�gon betydelse f�r
hur bed�mningen skall g�ras, d� fallet tycks ha avgjorts in casu.

13 Integrerad analys av R� 1998 ref 58 I, II och III

13.1 Inneb�r avg�randena att praxis �ndrats vad g�ller om-
karakt�risering och r�tt till v�rdeminskningsavdrag?
Fr�n flera h�ll uttalas det olyckliga i att Regeringsr�tten inte formulerat sig tydligare i
domarna (fr�mst i R� 1998 ref 58 I) vad g�ller partsavsikten och avtalens eller transak-
tionernas reella inneb�rd. Dessutom fattades inte n�got av avg�randena med full majoritet.
Detta har f�tt till f�ljd att det �r oklart vilka slutsatser som kan dras av avg�randena.154 De tv�
m�len g�llande sale and lease back f�reter m�nga likheter vad g�ller formuleringar i och upp-
st�llning av domsk�len. Dessa �r betydligt kortare och inte lika v�lmotiverade som flygplans-
leasingdomen, varf�r sistn�mnda avg�rande torde till�ta fler och s�krare slutsatser.

Hultqvist anser att det �r om�jligt att f�rst� om r�tten i m�len betraktat avtalen som k�peavtal
eller som att leasegivaren aldrig f�rv�rvat �gander�tten till leasingobjekten, men uttalar
f�rsiktigt att det torde vara s� att det f�rsta f�rv�rvet bed�mts vara civilr�ttsligt ogiltigt i de
tv� senare fallen, och att leasetagaren erh�llit leasingobjektet med �gander�tt i flygplans-
leasingm�let.155 �ven von Bahr och Norberg menar att avdrag v�grades av den anledningen
att n�gon giltig �gander�tts�verg�ng inte f�retagits, samt att detta g�llde alla tre fallen.
Anledningen skulle vara att leasegivarens r�ttigheter tunnats ut till den grad att denne inte
kunde anses som civilr�ttslig �gare.156 Enligt K�hlmark och Nystr�m �r det oklart huruvida de
aktuella r�ttshandlingarna godtogs civilr�ttsligt eller inte i sale and lease back-m�len.157

I doktrin har uttalandena om avg�randenas f�rh�llande till stadgad r�ttspraxis och dessas
till�mplighet p� andra leasingf�rfaranden varit f�rsiktiga. �sikten har framf�rts av Hultquist
och Adolfsson att domarna utg�r in casu-avg�randen samt att Regeringsr�tten inte haft f�r
avsikt att direkt �ndra den r�ttspraxis som utarbetats. En s�dan avsikt skulle enligt Hultqvists
mening ha visat sig i att avg�randet avgjorts i plenum alternativt att r�tten klargjort att en
�ndring varit avsedd. Att ingen �ndring avsetts g�ller enligt honom flygplansleasing-domen,

                                                  
154 Se K�hlmark/Nystr�m, SvSkT 6-7/98 s 647 och 652, RSVs skrivelse 981026 avsnitt 2.4. Jfr Nerep,
r�ttsutl�tande s 6 och 9 samt Hultqvist, SN 1999 s 401.
155 Se Hultqvist, SN 1999 s 401 f och 403.
156 Se von Bahr/Norberg, SN 1999 s 303.
157 Se K�hlmark/Nystr�m, SvSkT 6-7/98 s 651.
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medan detsamma inte s�gs g�lla sale and lease back-m�len.158 Det har uttalats att m�let R�
1998 ref 58 I �r betydelsefullt f�r bed�mningen av avtals karakt�risering vid beskattningen.159

Att ge domarna en mer generell r�ckvidd skulle emellertid f� till f�ljd att leasetagaren
betraktas som �gare vid finansiella leasingtransaktioner samt �ven inverka p� bed�mningen av
om oms�ttning enligt merv�rdesskattelagen skett, d� det f�r en s�dan kr�vas att �gander�tts-
�verg�ng varit.160 Enligt K�hlmark och Nystr�m inneb�r inte avg�randena II-III att g�llande
r�tt �ndrats, �ven om de inte tycks f�lja tidigare praxis (R� 1989 ref 127 samt 1990 ref 73).161

Adolfsson anser d�remot att R� 1998 ref 58 I ligger i linje med R� 1963:121, d�r ett avtal
om arrende ans�gs utg�ra k�p d� �garr�ttigheter i betydande m�n �verf�rts p� nyttjaren. Det
tycks enligt min mening som att Regeringsr�tten genom avg�randena gett uttryck f�r att
kraven att fr�nk�nna en r�ttshandling dess formella inneb�rd satts n�got l�gre �n tidigare,
�ven om restriktivitet fortfarande b�r anses g�lla. Samma tolkning g�r �ven Adolfsson, som
menar att ingen �ndring av r�ttspraxis varit avsedd, �ven om kraven mildrats n�got.162

Enligt min bed�mning har Regeringsr�tten i samtliga m�l efter en helhetsbed�mning kommit
fram till att v�rdeminskningsavdrag borde v�gras leasegivaren. Det ligger n�ra till hands att
tro att domstolen f�rst best�mt denna utg�ng och d�refter motiverat sitt beslut med angivande
av grunder. Mot denna bakgrund framst�r samtliga m�l som in casu-avg�randen. F�r detta
talar ocks� de s�rskilda omst�ndigheter som varit i fallen. Detta b�r �ven g�lla flygplans-
leasingm�let, trots att omst�ndigheterna till stor del verkar �verensst�mma med vad som
g�ller s k big ticket-leasing (avseende flygplan) i allm�nhet. Trots att det inte klargjorts
genom domarna under vilka omst�ndigheter genomsyn skall f�retas av r�ttshandlingar, tycks
av domsk�len kunna utl�sas vissa omst�ndigheter som m�ste beaktas och anses utg�ra
v�sentliga �garfunktioner.163 Vilka andra omst�ndigheter som �r relevanta, respektive vilken
betydelse olika omst�ndigheter anses ha, �r dock inte klart. Anledningen �r att aktuella avtal
och f�rh�llanden i fallen tillsammans tycks ha bidragit till avg�randena. Sale and lease back-
m�len kan dock ge viss ledning just p� grund av att de omst�ndigheter som angivits som st�d
f�r avg�randena varit s� f�.

Av R� 1998 ref 58 I-III torde f�lja att v�rdeminskningsavdrag skall v�gras ifall �gander�tten
vid den skatter�ttsliga bed�mningen anses ha �verf�rts, men inte i praktiken n�gon vidare
avsikt funnits att mottagaren av egendomen i �vrigt skall erh�lla n�gra r�ttigheter eller
skyldigheter avseende densamma. Klart tycks vara, d� det f�ljer av tidigare r�ttspraxis, att
�gander�tten kan anses �verg� d� �garbefogenheter (eller Ðfunktioner) i v�sentlig m�n �ver-
f�rs p� annan part att den formelle �garen inte l�ngre framst�r som �gare. D� �gander�tten ter
sig uttunnad till ett minimum p� detta s�tt och/eller den som betecknats �gare fr�nh�nt sig
riskerna knutna till egendomen eller aff�ren, saknas sk�l att den som betecknats �gare skall
medges v�rdeminskningsavdrag.

                                                  
158 Se Hultqvist, SN 1999 s 403 och Adolfsson, SN 1999 s 789 ff. Jfr �ven K�hlmark/Nystr�m, SN 1999 s 652 f,
som menar att avg�randena eventuellt kan ges en mer generell till�mpning, men att det troligaste �r att s� inte �r
fallet.
159 Se Silfverberg, SN 1998 s 629.
160 Se K�hlmark/Nystr�m, SvSkT 6-7/98 s 652 f.
161 Se K�hlmark/Nystr�m, SvSkT 6-7/98 s 651.
162 Se Adolfsson, SN 1999 s 790.
163 �ven RSV tycks vara av den uppfattningen att avg�randena i R� 1998 ref 58 I-III inte inneburit att n�gra
rekvisit kunnat uppst�llas f�r n�r genomsyn skall f�retas, utan snarare varit uttryck f�r omst�ndigheter som kan
vara av betydelse f�r bed�mningen.
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13.2 Betydelsen av leverans

Fr�gan om leveransens betydelse var uppe f�r bed�mning i kammarr�tten i R� 1998 ref 58 II,
och domstolen ans�g d�r att kravet p� leverans var uppfyllt. D�remot angavs inte vad kravet
best�r i, men troligt �r att den denuntiation som gjorts till tredje man som innehade egen-
domen var tillr�cklig. Regeringsr�tten yttrade inte n�got om leverans eller avl�mnande som
ett krav f�r att v�rdeminskning skulle medges i n�got av de tre m�len. Detta trots att RSV i
m�let g�llande sale and lease back framf�rt argumentet att leverans inte skett som grund f�r
att avdrag skulle v�gras. Anledningen till att r�tten inte bem�tte argumentet kan man endast
spekulera i. En trolig orsak �r att man inte beh�vde ta st�llning till fr�gan d� avdrag kunde
v�gras p� andra grunder, eller att man rentav �nskade att r�ttsl�get skulle st� �ppet tills vidare.
En annan m�jlig f�rklaring �r att det ans�gs vara irrelevant huruvida leverans skett eller
inte.164 Inga s�kra slutsatser torde allts� kunna dras om n�got krav uppst�lls p� leverans och i
s� fall i vad detta best�r.

13.3 J�mf�relse med Dahl�nm�let, R� 1992 ref 21 I
Av m�let fr�n 1992 framg�r att ett leasingf�rfarande inte kan underk�nnas med st�d av lagen
mot skatteflykt p� den grund att det ing�tts i syfte att en viss beskattningseffekt skall intr�da. I
R� 1998 ref 58 II-III v�grades avdrag enligt domsk�len p� grund av att syftet med transak-
tionerna varit att ge leasegivaren ett avskrivningsunderlag, men inte att i �vrigt �verf�ra n�gra
r�ttigheter eller skyldigheter avseende objektet. Jag anser inte att dessa avg�randen avviker
fr�n Dahl�nm�let utan ser dem snarare som en utveckling av vad uttalats i det r�ttsfallet.165 I
de senare m�len har �gander�tten �verl�tits i samma syfte Ð att n� skattef�rdelar Ð med den
v�sentliga skillnaden att parterna l�tit de funktioner och konsekvenser som normalt f�ljer en
�gander�tt st� kvar hos s�ljaren alternativt �verf�ras p� leasetagaren (beroende p� om �gande-
r�tten anses ha kvarst�tt hos eller efter att ha funnits hos leasegivaren �terg�tt till s�ljaren).
Regeringsr�tten har vid pr�vningen i R� 1998 ref 58 II-III l�tit denna omst�ndighet utg�ra
tillr�ckligt sk�l f�r att v�gra v�rdeminskningsavdrag. Troligt �r att konstruktionen (i II) setts
som att leasegivaren skulle �verta en annan parts beskattning med d�rtill h�rande avdragsr�tt.
D� detta inte �r m�jligt underk�ndes transaktionerna vid den skatter�ttsliga bed�mningen.

14 Eventuella och faktiska effekter av domarna

Det har uttalats att avg�randena lett till en betydande os�kerhet r�rande vad som �r g�llande
r�tt avseende finansiell leasing. Detta �r beklagligt bland annat ur det h�nseendet att r�tts-
s�kerheten liksom f�rutsebarheten minskar. Skattemyndigheten har redan anf�rt avg�randena
som st�d f�r att v�rdeminskningsavdrag skall v�gras i andra fall, trots att det �r oklart vilka
slutsatser som kan dras av domarna. Kammarr�tten har i ett m�l fr�n 1998 v�grat v�rde-
minskningsavdrag p� samma grund som angivits i R� 1998 ref 58 II och III att syftet med
avtalen varit n�mnda skatteffekt och inte i �vrigt att �verf�ra n�gra r�ttigheter eller skyldig-
heter med avseende p� de aktuella inventarierna.166

D� fler leasinguppl�gg liknande de avgjorda kan komma att underk�nnas, torde en viss
f�rsiktighet vad g�ller utformandet av s�dana aff�rer upptr�da. Eventuellt kommer
anv�ndandet av finansiell leasing att minska.167 Det �r ocks� troligt att domarna medf�r att
                                                  
164 Se Hultqvist, SN 1999 s 402. Detta g�ller �ven R� 1998 ref 58 III.
165 Jfr RSVs skrivelse 981026 avsnitt 2.4, d�r �sikten framf�rs att R� 1998 ref 58 II-III m�len inte inneb�r n�gon
direkt avvikelse fr�n Dahl�nm�let.
166 Se KRs i G�teborg dom, 1998-11-04, avd 4, m�l nr 2521-1994.
167 Jfr �ven Adolfsson, SN 1999 s 790.
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uppl�ggen blir mindre konstlade och utstuderade f�r att begr�nsa risken eller rentav undvika
att f�rfaranden underk�nns. Finansieringsformen skulle d� �terigen fungera som ett alternativ
till sedvanligt k�p, och f�r tillverkare/leverant�r ett s�tt att f� avs�ttning av sina produkter,
mer �n att utnyttja beskattningsregler och anv�nda transaktioner involverande leasing f�r att
f� ned beskattningsbara vinster eller att p� annat s�tt p�verka den beskattningsbara inkomsten.

Det har �ven framf�rts som en trolig konsekvens att leasingavgifterna kommer att bli h�gre i
de aff�rer som forts�ttningsvis anses som leasing. Detta skulle inneb�ra konkurrensnackdelar
f�r svenska leverant�rer och p�verka deras m�jligheter till avs�ttning av produkter.

En l�ngtg�ende och inte s� trolig, men fullt m�jlig effekt av denna r�ttsos�kerhet �r att inter-
nationell finansiell leasing i �kad utstr�ckning ing�s utan inblandning av parter som �r skatt-
skyldiga i Sverige.168 Det skulle vara mycket olyckligt om transaktioner g�llande betydande
ekonomiska v�rden begr�nsades till andra stater. Den svenska staten skulle d�rmed f�rlora
betydande inkomster. F�r att n�got s�dant skall ske kr�vs f�rmodligen en vidare utveckling i
en f�r detta scenario gynnsam riktning.

Det har �ven framf�rts krav p� klarg�rande lagstiftning betr�ffande leasing, bland annat
genom en skrivelse till finansdepartementet fr�n N�ringslivets Skattedelegation h�sten 1998.
Stadgandena i kommunalskattelagen betr�ffande r�tt till v�rdeminskningsavdrag kvarst�r
emellertid of�r�ndrade.169 Troligtvis kommer flera finansiella leasingavtal att pr�vas i
domstol s� l�nge os�kerheten best�r. En ans�kan om resning, g�llande de �tta snarlika m�l
avseende flygplansleasing som avgjordes i anslutning till R� 1998 ref 58 I, ligger i skrivande
stund hos Regeringsr�tten.170 Vid en eventuell ny pr�vning, �r att �nska att Regeringsr�tten
klarg�r r�ttsl�get f�r att undanr�ja r�dande r�ttsos�kerhet. Huruvida resning medges �terst�r
att se. M�len ber�knas f�redras inf�r Regeringsr�tten vecka 6.171

                                                  
168 Jfr �ven Dwyer/Young/Lennance, Swedish leveraged lease, Airfinance Journal 1999 s 29.
169 Se FAR INFO nr 16 1998, 553. N�ringslivets Skattedelegation beg�r ny leasinglag.
170 Dessa har dock inte refererats i Regeringsr�ttens �rsbok.
171 Enligt uppgift 00-01-25 fr�n Torbj�rn Eriksson, rotel 24 Regeringsr�tten, f�redraganden i �rendet.
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Bilaga: Artikel 3.6, f�rekommande leasingavtal i R� 1998 ref 58 I, flygplans-
leasingm�let
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