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Sammandrag: 

Skattekringgående, särskilt i sammanhang med företagsomstruktureringar är ett 
globalt problem, som internationella och nationella instanser har försökt tackla genom 
lagstiftning och andra åtgärder. I rättspraxisen under den senaste tiden har särskilt 
partiella delningar och verksamhetsöverlåtelsen förelegat mer än de andra 
omstruktureringsformer. Detta beror på kravet om en verksamhetsgren, som ska 
uppfyllas för att bli beviljad för uppskjutning av beskattning enligt näringsskattelagens 
bestämmelser. Bakom problematiken ligger bristfällig definiering av begreppet 
verksamhetsgren i lagstiftningen. Därför stödas lagtolkning på rättspraxisen.  

I denna avhandling vill jag att redogöra vad som avses med en verksamhetsgren och 
hur har den tolkats i rättspraxisen på sistone, samt hurdan betoning har 
lagstiftningens syfte i tolkning. Avhandlingen baserar sig på finsk och EU-lagstiftning 
gällande företagsomstruktureringar samt kringgående av skatt allmänt och i 
sammanhang med omstruktureringar. Rättspraxisen och inhemsk juridisk litteratur 
samt Skatteförvaltningens anvisningar utformar resten av materialen för 
avhandlingen. Avhandlingen är en rättsdogmatisk avhandling dvs. jag kommer att 
utreda, systematisera och tolka gällande rätt inom forskningsområde.  

Enligt de senaste avgöranden från HFD, ska lagstiftningens syfte betonas vid tolkning 
av näringsskattelagens bestämmelser om skatteförmån i sammanhang med partiell 
delning eller verksamhetsöverlåtelse. Syftet med lagstiftningen enligt lagberednings-
materialet är att beskattning inte ska hindra genomförande av ekonomiskt motiverade 
företagsomstruktureringar. Vad som avses att vara tillräckliga ekonomiska grunder 
beror på situationen och därför ska tolkningen ske fall för fall och därför är det inte 
heller möjligt att ge en entydig definition för en verksamhetsgren. 

Nyckelord: partiell delning, verksamhetsöverlåtelse, verksamhetsgren, kringgående 

av skatt 
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1 INTRODUKTION 

Skattekringgående och skatteplanering har varit föremålet för offentlig diskussion 

ganska synbart under de senaste åren. På basis av detta, kan man lätt konstatera att de 

krävs ännu mer effektiva åtgärder mot skattekringgående och särskild aggressiv 

skatteplanering. Olika åtgärdsprogram, som strävar efter att ingripa i fenomenen, har 

blivit publicerad både nationellt och internationellt. En orsak för detta är allmänt svagt 

ekonomiskt läge, då behov för skatteinkomster för balansering av statsekonomin är i 

fokusen. Skattekringgående och andra åtgärder för undvikande av skatt försvagar 

väsentlig statens möjligheter att samla in skatteinkomster. När offentliga ekonomin 

måste skära ner utgifter och samtidigt försöka öka inkomster, stör skattekringgående 

bedrivande av ekonomisk politik. Med att minska skattekringgående, kan staten öka 

skatteinkomster, vilket också öppnar flera möjligheter att förbättra skattesystemen mot 

sådan riktning som bättre främjar ekonomisk tillväxt. 

Som ett fenomen är skattekringgående väldigt mångsidig och den uppträder på olika 

delar av ekonomin. Lagstiftningen har strävat efter att svara till denna utmaning med 

skattekringgåendebestämmelser, som möjliggör ingripande i oönskade arrangemang. På 

grund av fenomens natur, kan skattelagstiftningen anses vara synnerligen komplicerad 

och flertydig. Detta, för sin del, kan skapa möjligheter för skatteskyldige att utnyttja 

ifrågavarande egenskap för skattekringgående. I vår nationella lagstiftning finns det flera 

bestämmelser som direkt hänvisar till kringgående av skatt, men endast två av dem är 

väsentliga för denna avhandling. En av dessa finns i 28 § i lag om beskattningsförfarande 

(1558/1995, härefter: BFL) och den andra i 52 h § i lag om beskattning av inkomst av 

näringsverksamhet (360/1968, härefter: näringsskattelag).  

Det verkar vara så, att skattekringgåendebestämmelsen i näringsskattelagens 52 h § ska 

framväxa eller har till och med redan framväxt till en ny smärtpunkt för 

företagsomstruktureringar. Det finns säkert flera orsaker för detta, men en orsak kan 

vara det, att skattekringgåendefenomen har varit synligt upp i offentlig diskussion.1 

Särskild under de senaste åren har median varit aktiv angående frågor kring företags 

skattebetalningar. Viss slags skatteplanering börjas anse som aggressiv skatteplanering 

efter massmedian har lyft upp någon missförhållande, liksom någon skattemässig 

förmån. I sammanhang med offentlig diskussion om skatteplanering lyfts ofta fram 

företagsansvar. Med företagsansvar menas olagbunden förpliktelse att förfara 

 
1 Penttilä, 2017, s. 129 
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ansvarsfullt i samhället. Att göra vinst på längre sikt och att öka aktievärdet kräver ofta 

samhällelig godkända förfaringssätt också i sådana situationer, där lagstiftningen inte 

kräver detta. Aggressiv skatteplanering kan anses från företagsansvars perspektiv 

hänvisa till sådan skatteplanering, som genomförs inom skatterättsliga ramen, men kan 

inte godkännas från företagets intressentgruppers synvinkel.2 

Då, när skatteskyldig försöker dra nytta av spänningen mellan ordalydelsen och vanlig 

tolkning av bestämmelsen i skattelagen, rör man oftast på skattekringgåendes område. 

Skatteskyldig kan hitta, särskild i lagens gränspunkter, situationer, där sådana 

spänningar kan uppstå. Enligt Finansutskottets betänkande 49/1995 rd passar inte 

sådan här strävan efter omotiverade skatteförmåner ihop med tänkande av neutral 

beskattning, med hjälp av vilken man försöker avföra betydelsen av beskattningen för 

arrangemang. Beskattningen skulle inte heller fungera som ett lockmedel eller en orsak 

för att genomföra dessa arrangemang.3 Å andra sidan kan skatteskyldig välja den bäst 

passande av de alternativ som skattelagen ger, och användning av denna valmöjlighet 

kan inte rakt anses som kringgående av skatt. Det är till slut domstolens uppgift att lösa 

ut, om i detta fall rörs inom skattekringgåendes område.  

En av de mest betydande uttrycksformerna för skattekringgående uppstår i samband 

med företagsomstruktureringar. På grund av till exempel strukturförändringar i 

ekonomin, är olika slags företagsomstruktureringar en nödvändig del av 

företagsverksamhet. Omstruktureringar kan säkerställa företagets konkurrensläge på 

marknaden. Skatteplanering spelar central roll i företagsomstruktureringar vid sidan av 

andra faktorer. Ifall det genomdrivet arrangemang leder till skattekostnader, som har 

inte beaktats i förhand, kan detta förstöra hela meningen med företags-

omstruktureringen. Således, noggrann skatteplanering har en väsentlig viktig roll, för att 

förbättra företagets förutsättningar att delta i konkurrensen i marknaden efter 

omstruktureringen. 

Eftersom minimering av skatt är en av de faktorer som styr företagets strategiska 

planering, kan företag alltid då och då använda väldigt komplicerade och påhittiga 

förfaringssätt, för att uppnå de önskade syften. Detta, för sin del, kan orsaka att 

förverkligande av arrangemangen kan i vissa situationer avses att ha gjorts med 

 
2 Knuutinen, 2015a, s. 11–17  
3 FiUB 49/1995 rd, s. 2 
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skattekringgåendesyfte. Ifall företag ändå kan bevisa att det finns företagsekonomiska 

grunder för arrangemangen, kan skattekringgåendebestämmelser inte tillämpas.  

Särskild mycket uppmärksamhet i rättspraxisen har fått speciellt delningar och 

verksamhetsöverlåtelsen, som hör till i EU-lagstiftningen harmoniserade form av 

företagsomstruktureringar. Den akuta problemen med dessa omstruktureringsformer 

handlar om begreppet om verksamhetsgren, som är en förutsättning för både skattefri 

partiell delning och verksamhetsöverlåtelse, men som inte egentligen definieras i 

lagstiftningen. Vid tolkning av problem som handlar om verksamhetsgren ges det 

mycket vikt för lagstiftningens syfte, som faktiskt är utgångspunkten för tolkningen. 

1.1 Problemformulering och syfte 

Europeiska unionen har stiftat ett direktiv om företagsomstruktureringar, som speciellt 

strävar efter att underlätta förutsättningar för företag att genomföra omstruktureringar 

och således främja förstärkande av produktivitet och internationell konkurrensförmåga. 

Målet med direktivet är alltså radera skattehinder från omstruktureringar som ska 

genomföras. I den inhemska lagstiftningen har detta direktiv inkluderats i lagen om 

beskattning av inkomst av näringsverksamhet. Lagstiftningen lämnar ändå ganska 

mycket utrymme för tolkning, som orsakar problem för företag vid omstruktureringar. I 

rättspraxisen under senaste år har det lyfts fram speciellt problem med partiella 

delningar och verksamhetsöverlåtelsen, som båda ansluter sig med frågan om 

verksamhetsgren. 

Eftersom lagstiftningen handlar om kringgående av skatt, är det viktigt för företag att 

förstå vad som menas egentligen med detta begrepp. Skiljelinjen mellan acceptabel 

skatteplanering och kringgående av skatt är ganska svävande. Speciellt för företag, som 

planerar att genomföra någon slags omstrukturering, kan det vara svårt att skilja vad 

som anses att vara lagligt och vad olagligt. Denna oklarhet kan orsaka svårigheter och 

problem för företag med skatteplanering vid omstruktureringar. 

Penttilä har 2017 beskrivit dåvarande problematiken på ett väldigt bra sätt i sin artikel i 

Verotus-tidningen, som passar också till nuläget. Enligt honom har det funnits problem 

med tillämpning av bestämmelser om företagsomstruktureringar så länge som 

lagstiftningen har varit i kraft, det vill säga ungefär 25 år. Således har det varit 

domstolarnas uppgift att lösa dessa problem. Det är nästan en nödvändighet att söka en 

förhandsavgörande från Skatteförvaltningen eller Centralskattenämnden (härefter: 

CSN), åtminstone då, när det inte är frågan om en helt klar situation enligt 
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lagstiftningens ordalydelse eller när företagsomstruktureringen inte är sådan, att en 

fråga som precis motsvarar denna har nyligen avgjorts i rättspraxisen. I sådana här fall 

en stor ekonomisk betydelse av företagsomstruktureringen kan leda till det, att en 

förhandsavgörande söks ”för säkerhets skull”. Problematiken kring 

tillämpningssituationer gäller alla former av företagsomstruktureringar, men problem 

brukar betonas på sådana omstruktureringsformer, som också väcker mest intresse för 

skatteplanering. Partiell delning kan anses vara en sådan form av 

företagsomstruktureringar, men verksamhetsöverlåtelse är inte heller problemfri.4 

I min avhandling vill jag på ett sätt minska denna problematik. Dessutom vill jag med 

denna avhandling redogöra lagstiftning om kringgående av skatt i sammanhang med 

företagsomstruktureringar. I min avhandling är det alltså fråga om verksamhetsgren 

med avseende till lagens syfte. Syfte med denna avhandling är alltså att utreda vad som 

avses med begreppet verksamhetsgren i sammanhang med partiell delning och 

verksamhetsöverlåtelse. Med denna avhandling vill jag utreda, hur tolkas denna fråga i 

rättspraxisen. Det vill säga, jag utreder vad krävs för att utforma en verksamhetsgren 

egentligen, enligt den europeiska och nationella lagstiftningen och inhemsk rättspraxis. 

Jag vill också ta redo på det, att hurdan betoning har lagstiftningens syfte i frågan om en 

verksamhetsgren.  

1.2 Metod 

Avhandlingens ämne närmas från rättsdogmatiskt perspektiv. I rättsdogmatisk 

forskningsmetod, det vill säga tolkningsjuridik, utredas och beskrivas vad säger gällande 

rätten om ifrågavarande forskningsproblem. Ett annat mål med tolkningsjuridik är att 

systematisera rättsläget kring problemområdet. Forskningsintressen i en rättsdogmatisk 

forskning är alltså tolkning och systematisering av gällande rätt, det vill säga 

rättsnormer. I min avhandling kommer jag således att utreda vad säger dagens 

lagstiftning om skattekringgående i sammanhang med företagsomstrukturerings-

situationer, speciellt partiell delning och verksamhetsöverlåtelse, samt hur 

bestämmelser om utformande av en verksamhetsgren har tillämpats i sådana fall i 

rättspraxisen. 

 
4 Penttilä, 2017, s. 128 
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1.3 Material 

Eftersom min avhandling är en rättsdogmatisk avhandling, det vill säga att jag utreder 

och tolkar gällande rätten, har lagstiftningen en central roll i materialet för min 

avhandling. På grund av det, att lagstiftningen gällande företagsomstruktureringar samt 

skattekringgående i samband med dem baserar sig på EU-direktivet, använder jag utöver 

inhemsk lagstiftning också EU-lagstiftning som en huvudsaklig källa. De viktigaste 

inhemska lagar för min avhandling är näringsskattelagen och lag om 

beskattningsförfarande, samt från EU-lagstiftningen Rådets direktiv 2009/133/EG om 

ett gemensamt beskattningssystem för fusion, fission, partiell fission, överföring av 

tillgångar och utbyte av aktier eller andelar som berör bolag i olika medlemsstater samt 

om flyttning av ett europabolags eller en europeisk kooperativ förenings säte från en 

medlemsstat till en annan (härefter: direktivet om företagsomstruktureringar). 

Som andra huvudsakliga källor för denna avhandling används rättsfall som handlar om 

problemområdet, eftersom detaljer i skattekringgåendelagstiftning framgår oftast lättast 

på basis av rättspraxisen. Särskild Högsta förvaltningsdomstolens (härefter: HFD) 

avgöranden formar grunden för rättsfallen, som diskuteras i avhandlingen. Dessa 

avgöranden är också en viktig informationskälla för prejudikatens del, efter som 

skatterättslig forskning baserar ju ofta på prejudikat. Avgöranden av 

Centralskattenämnden kan i vissa fall fungera som prejudikat, och också i juridisk 

litteratur hänvisas det ofta till dessa. Därför används CSN:s avgöranden som en källa 

också i denna avhandling. Prejudikaten har en stor roll i tolkning av lagen, eftersom det 

är snabbare och enklare sätt att få material för tolkningen jämfört med att stifta nya 

lagar. Ibland är det också möjligt att nya lagar stiftas på basis av prejudikat. Det ska nog 

också beaktas, att prejudikat inte binder myndigheter eller domstolar. Prejudikat har 

ändå en betonade roll, eftersom myndigheter och domstolar på lägre nivå, anser det 

viktigt att följa HFD:s tolkningslinje i prejudikat.5 Det viktigaste rättsfall i min 

avhandling är det icke-publicerat fall HFD 2020 T 3837. Eftersom fallet är icke-

publicerat, baserar min rättsfallsanalys på Penttiläs artikel om fallet i Tilisanomat 

6/2020. 

Som andra källor i avhandlingen använder jag Skatteförvaltningens anvisningar samt 

lagberedningsmaterial, det vill säga regeringspropositioner och finansutskottets 

betänkanden. Inhemsk rättsvetenskaplig litteratur formar också en viktig del av 

 
5 Malmgrén & Myrsky, 2020, s. 23–24 
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avhandlingens material. Några av de viktigaste källverken inom denna problemområdet 

har skrivits av Knuutinen (2012) gällande skattekringgående, Kukkonen och Walden 

(2020) om företagsomstruktureringar, samt Andersson och Penttilä (2014) om 

näringsskattelagen.  

1.4 Avgränsningar 

För att hålla avhandlingen tillräckligt kompakt, kommer jag att göra vissa avgränsningar. 

I avhandlingen kommer jag att behandla endast omstruktureringar i ett aktiebolag, och 

inte andra företagsform. I några fall, kan det vid företagsomstruktureringssituationer 

uppstå vissa frågor inom till exempel överlåtelseskattelagens område. I alla fall, kommer 

jag inte i denna avhandling att ta ställning till andra skattelagar förutom 

inkomstskattelagstiftning, där särskild näringsskattelagen spelar stor roll. Jag kommer 

också att diskutera om vissa regler i aktiebolagslagen, men endast i den mån som de är 

betydande i förhållande med min avhandlingens ämne. Avhandlingens ämne kommer 

jag att närma från perspektiv av omstruktureringssituationer som nämns i direktivet om 

företagsomstruktureringar och därtill hänvisande skattekringgåendeartikeln. Mer 

specifikt kommer jag att koncentrera i partiell delning och verksamhetsöverlåtelse, 

eftersom kravet om verksamhetsgren uppstår endast i sammanhang av dessa. Således 

kommer jag inte att behandla fusion eller aktiebyte i denna avhandling, även om de hör 

till de företagsomstruktureringsformer som har harmoniserats i direktivet om 

företagsomstruktureringar. Jag har bestämt mig att behandla endast partiell delning och 

verksamhetsöverlåtelse i min avhandling, eftersom speciellt problematiken kring 

verksamhetsgren är aktuellt i rättspraxisen. 

I avhandlingen kommer jag att diskutera också om generalklausulen om 

skattekringgående i BFL 28 §. Jag kommer att mest diskutera om inhemska 

företagsarrangemang, men vid behov beaktar jag också EU-rättsliga observationer. 

Sådana förfaranden, som har straffrättsliga drag, som skattebedrägeri, kommer jag inte 

behandla i denna avhandling desto mera än att definiera vad som avses med dessa. Med 

skattekringgående hänvisas i denna avhandling i den begränsade juridiska betydelsen av 

begreppet. Utanför begreppets omfattning lämnas då till exempel mörkläggande av 

inkomster och givande av missledande eller felaktiga information i skattedeklaration. 

1.5 Om tolkning av skattelagar 

Tillämpning av lagen kräver alltid lagtolkning till en viss grad. Tolkning av skattelagar är 

inte heller totalt formalistisk eller mekanisk, men skatterätt har på grund av sin 
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legalitetsprincipen en specialställning, att det inte är möjligt att vika tillräckligt från 

lagens ordalydelse, ens på grund av rättvisan fall för fall, jämställd behandling av 

skatteskyldiga eller beskattningens rimlighet.6 

I 1 mom. i 81 § i Finlands grundlag 731/1999 (härefter: grundlagen) stadgas det om 

legalitetsprincipen, vilket betyder att om skatt ska bestämmas genom lag. Enligt 

grundlagen ska lagen om skatt innehålla bestämmelser om grunder för skattskyldighet 

och skattebelopp samt om rättsskydd för skatteskyldige. Omfattningen av 

skattskyldighet ska också framkomma direkt i lagen. Skattskyldighet kan inte basera sig 

på en bestämmelse som ligger på lägre nivån än lagen eller på skattemyndighetens 

prövningsrätt. Skatter kan inte heller läggas genom domsrätt. Legalitetsprincipen 

betyder, att skattelagar skulle vara så exakta och skarpt avgränsade, att den som 

tillämpar skattelagen det vill säga skattemyndigheter och domstolar kunde basera sin 

avgörande primärt direkt på lagstiftningen. Legalitetsprincipen är således både en 

självständig rättsprincip och en princip som styr lagtolkningen. Legalitetsprincipen 

förutsätter, att vid tolkning av skattelag tillämpas e contrario- det vill säga restriktiv 

tolkning som baserar sig på ordalydelsen.7 Därför betonas lagens ordalydelse mer vid 

tolkning av skattelagstiftning än på andra rättsområden. Eftersom det alltid går inte att 

lösa problem endast på basis av lagens ordalydelse, behöver man leta efter lösning 

utanför lagtexter, från till exempel lagberedningsmaterial och avgöranden från HFD. 

Dessa allmänna utgångspunkter för tolkning av skattelagar passar också för tolkning av 

näringsskattelagens bestämmelser om företagsomstruktureringar och kringgående av 

skatt i samband med dessa.8 

Från legalitetsprincipens perspektiv kan generalklausulen om skattekringgående i BFL 

28 § betraktas vara problematisk, eftersom enligt bestämmelsens ordalydelse kommer 

skattens storlek inte fram på det sätt direkt från lagen, som det förutsätts i grundlagens 

81 §. Därför har många länder bestämt att inte stadga en generalklausul om 

skattekringgående. Eftersom ordalydelsen i BFL 28 § är problematisk och lagens 

förarbeten gamla och bristande, har rättspraxisen och rättslitteraturen fått en betonad 

roll i tolkning av bestämmelsen, vilket är motstridande med legalitetsprincipen. Det har 

ändå varit möjligt att undvika en egentlig konflikt mellan BFL 28 § och 

 
6 Knuutinen, 2015b, s. 821 
7 Juusela, 2018, s. 449–450 
8 Penttilä, 2020b, s. 586–587 
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legalitetsprincipen, för att både i rättspraxisen och litteraturen har de formats ganska 

vedertagna tolkningsprinciper om tillämpande av BFL 28 §.9 

Som direktivbaserad reglering, bringar näringsskattelagens 52 c-d § och 52 h § med i 

situationer där de tillämpas EU-rättsliga aspekter samt tolkningar och tolkningssättet 

från EU-domstolen. Detta betyder, att vid tolkning av näringsskattelagens 52 c-d § och 

52 h § ska man också beakta ordalydelsen i direktivet och syftet med regleringen som 

den framträder i direktivet. Vid tolkning av bestämmelser om företags-

omstruktureringar, ska man också beakta, att regleringen som ingår i direktivet är så 

kallad minimireglering, vilket omfattar två olika aspekter. Först, nationell lagstiftning 

ska möjliggöra samma skatteförmåner till företagsomstruktureringar, som beviljas i 

direktivet. För det andra, får man inte sätta tilläggskrav för företagsomstruktureringar 

som är enliga med direktivet.10 Även om näringsskattelagens normer gällande 

företagsomstruktureringar är en del av Finlands inhemska lagstiftning, ska dom tolkas 

enligt direktivet om företagsomstruktureringar och dess syfte. Detta gäller också sådana 

situationer, där specialstadgande om företagsomstruktureringar i den inhemsk 

lagstiftning tillämpas på rent inhemska företagsomstruktureringar. Direktivet ska 

beaktas, eftersom regler som tillämpas på inhemska arrangemang är samma som 

tillämpas på gränsöverskridande arrangemang. EU-domstolen har till och med 

kompetens att tolka den nationella lagstiftning, om lagstiftaren har vid implementering 

av bestämmelser i direktivet till nationella lagstiftning bestämt att bemöta statens 

interna situationer och situationer som regleras av direktivet på samma sätt.11 

Ibland kan rättsnormer vara motstridiga med varandra, och i detta sammanhang, 

särskild speciella stadganden kan strida mot generalklausulen. Huvudregeln är, att 

specialbestämmelser alltid prioriteras över generalklausulen, ifall dom är i strid med 

varandra.12 I diskussionen om skattekringgående, är BFL 28 § en generalklausul och 

näringsskattelagens 52 h § däremot en specialbestämmelse. Ordalydelsen i 

specialbestämmelsen brukar motsvara ganska exakt generalklausulens ordalydelse, men 

förstås finns det också olikheter. Tröskeln att tillämpa specialbestämmelsen om 

skattekringgående är vanligtvis högre, eftersom det brukar finnas en noggrannare 

civilrättslig normering bakom dessa rättshandlingar. I alla fall följs det huvudregeln med 

dessa bestämmelser också, det vill säga specialbestämmelsen i 52 h § i närings-

 
9 Juusela, 2018, s. 453 
10 Penttilä, 2020b, s. 587 
11 Helminen, 2021 
12 Hirvonen, 2011, s. 40–41 
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skattelagen tillämpas i första hand i förhållande till generalklausulen i BFL 28 §. 

Tillämpning av specialbestämmelsen kräver alltså inte samtidig tillämpning av 

generalklausulen.13 

1.6 Uppläggning 

Eftersom min avhandling handlar å ena sidan om företagsomstruktureringar och å andra 

sidan om skattekringgående, har dessa ämnen en central roll i min avhandling, och 

därför handlar avhandlingens andra kapitel endast om företagsomstruktureringar och 

tredje kapitel lyfter skattkringgående till diskussionen. Andra kapitel innehåller alltså 

definitioner för ifrågavarande form av företagsomstruktureringar det vill säga partiell 

delning och verksamhetsöverlåtelse. Dessutom koncentrerar jag förstås i lagstiftning 

gällande dessa omstruktureringsformer, det vill säga direktiven om företags-

omstruktureringar allmänt samt inhemsk lagstiftning gällande partiell delning och 

verksamhetsöverlåtelse. Speciellt viktig del av den andra kapitel är definiering av 

verksamhetsgren, som ligger ju i kärnan av min forskningsfråga.  

I tredje kapitel kommer jag, som sagt, koncentrera i skattekringgående. Tredje kapitel 

består således av definiering av viktiga begrepp som vanlig och aggressiv 

skatteplanering, kringgående av skatt samt undgående av skatt. Dessutom innehåller 

tredje kapitel diskussion om den viktigaste lagstiftning gällande skattekringgående vid 

företagsomstruktureringar. Vad som gäller både andra och tredje kapitel av min 

avhandling är det, att jag har bestämt mig att introducera den gällande EU-lagstiftningen 

först, eftersom inom detta forskningsområde har EU-lagstiftning väldigt stor roll vid 

tolkning, och dessutom baserar vår inhemska lagstiftning mestadels på ifrågavarande 

EU-direktiven. I fjärde kapitel kommer jag att analysera några av de viktigaste 

rättsfallen, eftersom det är lättaste sätt att introducera problematiken på en praktisk 

nivå. Det sista kapitlet sammanfattar hela avhandlingen och innehåller också mina 

slutsatser om forskningsfrågan. 

 
13 Skatteförvaltning, 2016, 1 
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2 REGLERING AV FÖRETAGSOMSTRUKTURERINGAR 

Det är vanligt, att i mitt- eller slutskede av företagets livscykel kommer 

företagsomstruktureringar i bilden. Med företagsomstruktureringar anses 

omorganisering av bedrivande av företagsverksamhet.14 Inblandad i en 

företagsomstrukturering är inte endast de företag som är med i omstruktureringen, utan 

också deras ägare, eftersom företagsomstruktureringsbestämmelser reglerar 

beskattning av både de deltagande företag och deras ägare.15 

För företagsomstruktureringar kallas några ändringar som görs i ägande, verksamhet 

eller förmögenhet av ett företag. Begreppet beskriver väl de mångsidiga fenomen, där 

företagets egendom eller verksamhet överlåtas i delar eller som en helhet, eller företagets 

struktur ändras.16 På EU-nivån, kan gränsöverskridande företagsomstruktureringar 

mellan medlemsstater vara nödvändiga för att säkra funktion av unionens inre marknad, 

och dessa arrangemang skulle inte få förhindras med begränsningar, svagheter eller 

förvridningar som beror på medlemsstaters skatteregleringar.17  

I företagsekonomisk mening är företagsomstruktureringar väldigt ofta obligatoriska 

föråtgärder i ägarandel- eller substansköp. Då drivs företaget i försäljningskondition. I 

föråtgärder strävar man ofta efter så ringa kostnader som möjligt, det vill säga 

skattekontinuitet. Å andra sidan också på köparsidan kan företagsköp fortsättas med 

olika företagsomstruktureringar. Skattemässigt kan sådan här åtgärdshelhet av 

försäljaren och köparen vara problematisk. Samma problematik gäller ännu klarare i 

åtgärder som genomförs inom en koncern, där köparen och försäljaren kan höra till 

samma intressekrets. I flera fall blir hela arrangemangens helhetsbild klar först många 

år efter dess början.18 

I sedvanliga företagsomstruktureringar strävar man vanligtvis efter skattekontinuitet, 

det vill säga en situation, där omstruktureringen inte orsakar direkta 

inkomstskattepåföljder till företaget eller dess ägare. I så fall är 

företagsomstruktureringen skattemässigt neutral ändring i affärsverksamhetens 

struktur. I några fall, kan det ändå vara förmånligt att sträva efter diskontinuitet av 

företagsomstruktureringen och realisering av inkomst. På motsvarande sätt, kan en som 

 
14 Kukkonen & Walden, 2020, s. 239 
15 Penttilä, 2017, s. 136 
16 Malmgrén & Myrsky, 2020, s. 396 
17 Knuutinen, 2021, s. 64 
18 Kukkonen & Walden, 2020, s. 350 
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sådan skatteneutral ”vanlig” företagsomstrukturering skapa möjligheter för senare 

realisering av skatteförmåner eller åtminstone för avskrivningar.19 Att 

företagsomstruktureringar kan genomföras utan direkta skattepåföljder baserar i 

praktiken på det, att i företagsomstruktureringar anses en viss händelse inte som en 

överlåtelse eller en viss händelse inte som en upplösande av ett bolag.20 

Som företagsomstruktureringar anses oftast på basis av näringsskattelagen fusion, 

delning, verksamhetsöverlåtelse och aktiebyte, som alla har blivit harmoniserad i EU-

lagstiftningen. Finska lagstiftningen stöder sig således på direktivet om 

företagsomstruktureringar och dess ändringar.  Målet med direktivet har varit att 

utesluta skattemässiga hinder för företagsomstruktureringar utan att riskera 

medlemsstatens beskattningsintressen. Direktivbakgrunden betyder att tolkning av 

direktivet påverkar också tolkningen av regler i näringsskattelagen.21 

Genom företagsomstruktureringar kan man till exempel upplösa en koncern med fusion 

mellan moder- och dotterbolag eller med att upplösa dotterbolaget genom 

likvidationsförfarande till moderbolagets besittning. Genom verksamhetsöverlåtelse och 

aktiebyte är det däremot möjligt att skapa koncerner. Då händer åtgärder i vertikal 

förhållande. Genom delning kan en bolagshelhet delas upp i flera olika bolag i besittning 

av samma ägare. Då händer förändringen i horisontal förhållande. Dessa åtgärder kan 

används skilt, men deras effekt i skatteplaneringen i praktiken ligger speciellt där, att om 

de förenas till så kallade serieåtgärder som följer varandra, är det möjligt att utveckla och 

förädla bolags- och ägandestrukturer mångsidigt.22 

Företagsomstruktureringar är en central skärningspunkt för bolags- och 

skattelagstiftningar: på gränsen finns det flera frågor som förutsätter sammanjämkning 

av olika lagstiftningar. Å ena sidan bygger reglering sig på EU:s direktiv om 

företagsomstruktureringar och å andra sidan på aktiebolagslagens principer, men i 

reglering har det i sinom tid också beaktats till tidigare 52 och 52 a § i näringsskattelagen 

hänförande nationella dragen.23 

Från perspektiven för beskattning av företagsomstruktureringar är det väsentligt, att 

omstruktureringen fyller de förutsättningar, som ställs i 52 – 52 g § i näringsskattelagen. 

 
19 Kukkonen & Walden, 2020, s. 241 
20 Penttilä, 2017, s. 128–129 
21 Kukkonen & Walden, 2020, s. 240 
22 Immonen, 2018, s. 28–29 
23 Immonen, 2018, s. 28 
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Ifall dessa förutsättningar inte fylls, kan de nämnda bestämmelserna inte tillämpas. En 

företagsomstrukturering kan ändå lämnas utanför tillämpningsområdet av 

näringsskattelagens 52 – 52 g § på grund av det, att den enda eller ett av de huvudsakliga 

motiven för omstruktureringen har varit att kringgå skatt.24 Kringgående av skatt samt 

reglering av detta diskuteras närmare i kapitel 3 av denna avhandling. 

Som näst kommer jag att alltså beskriva regleringen av företagsomstruktureringar 

närmare, från både EU-rättsligt och inhemskt perspektiv samt fundera på 

lagstiftningens syfte. Dessutom funderar jag på lagstiftningens syfte samt hurdana 

företagsomstruktureringar är partiell delning och verksamhetsöverlåtelse och kravet om 

utformande av en verksamhetsgren i sammanhang med dessa omstruktureringsformer. 

Till sist i detta kapitel kommer jag att presentera några specialfrågor kring det, vad kan 

en verksamhetsgren bestå av. 

2.1 Direktivet om företagsomstruktureringar 

Specifik reglering av företagsomstruktureringar baserar sig på EU rådets direktiv om 

företagsomstruktureringar. Den ursprungliga direktivet 90/434/EEG om 

skattebehandling av fusion, fission, verksamhetsöverlåtelse och aktiebyte blev bindande 

för Finland 1.1.1995, då Finland inträdde i EU. Med förändringsdirektiv 2005/19/EG 

utvidgades tillämpningsområdet av direktivet att omfatta bland annat partiella delningar 

och flyttning av säte för europabolag och europeisk kooperativ förening. För att förbättra 

tydlighet i regleringen, publicerades 2009 en kodifierad version av direktivet om 

företagsomstruktureringar. Den kodifierade versionen 2009/133/EG upphävde den 

tidigare direktivet och dess ändringar. Närmare bestämt handlar den kodifierade version 

om ett gemensamt beskattningssystem för fusion, fission, verksamhetsöverlåtelse och 

aktiebyte eller byte av andelar som berör bolag i olika medlemsstater samt om flyttning 

av säte i europabolag och europeisk kooperativ förening från en medlemsstat till annan. 

I denna avhandling avses med direktivet om företagsomstruktureringar just denna 

kodifierade version av direktivet. 

Bestämmelserna i direktivet är på det sätt neutrala, att inget specifikt egendomsslag, som 

överlåtas i samband med företagsomstrukturering, har givits en specialställning. Den 

överlåten egendom kan således bestå av vilken som helst egendom i det överlåtande 

bolaget. Denna utgångspunkt baserar sig på det, att så har företag en möjlighet att 

 
24 Penttilä, 2017, s. 129 
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genomföra omorganisering av dess funktioner på det sätt som passar bäst med företagets 

egna företagsekonomiska utgångspunkter.25 

Syftet med direktivet om företagsomstruktureringar är att avföra skattemässiga hinder 

för omstruktureringar av företagsverksamhet inom Europeiska unionens område. 

Utöver medlemsstater tillämpas direktivet också i andra länder som hör till Europeiska 

ekonomiska samarbetsområdet EES. Vid företagsomstruktureringar inom Finland 

tillåtas det likadana skatteförmåner, som direktivet förutsätter vid gränsöverskridande 

fall.26 Enligt regeringens proposition 177/1995 om ändring av de stadganden angående 

omstruktureringar av företag som ingår i lagen om beskattning av näringsinkomst och i 

vissa andra lagar är utgångspunkten för direktivet om företagsomstruktureringar att i 

direktivet avsedda gränsöverskridande företagsomstruktureringar mellan medlems-

staterna inte bemötas strängare än omstruktureringar inom ett medlemsstat. En annan 

viktig utgångspunkt för direktivet är att genom att förplikta medlemsstaterna att bevilja 

de skatteförmåner som hänför till de företagsomstruktureringar som definieras i 

direktivet, syftar det samtidigt att skydda eller åtminstone att ge medlemsstater en 

möjlighet att skydda sina nationella beskattningsintressen. Beskattningsmakt av en 

medlemsstat skyddas med möjligheten att inte bevilja eller återkalla skatteförmåner då 

skattekringgående eller undvikande av skatt har varit en uppenbar orsak för 

omstruktureringen.27 

2.1.1 Implementering i finsk lagstiftning 

I vår nationella lagstiftning har bestämmelser i direktivet om företagsomstruktureringar 

implementerats genom bestämmelser i näringsskattelagens 52–52 g §, som kom i kraft 

1.1.1996. Före detta, fanns det i näringsskattelagen regleringar om endast fusion och 

diffusion, som liknar den nuvarande verksamhetsöverlåtelse. Implementering av 

direktivet om företagsomstruktureringar var alltså på det sätt betydande, att jämfört 

med tidigare, utvidgade den avsevärt företagsomstruktureringsmöjligheter som 

accepteras i beskattningen. Före EU-medlemskap motsvarade skattelagstiftning för 

företagsomstruktureringars del inte helt de behov som omorganisering av företagens 

verksamhet uppställde, men reglering var å andra sidan enklare än nuförtiden.  

 
25 Penttilä, 2020b, s. 587 
26 Skatteförvaltning, 2020a, 1. 
27 RP 177/1995 
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I näringsskattelagens regler om företagsomstruktureringar är utgångspunkten det, att 

de omstruktureringar som görs i stadgad form kan genomföras utan direkt inkomstskatt. 

Då kallas omstruktureringar som skatteneutrala eller skatteeffektiva omstruktureringar, 

vilket beskriver användbarhet av sådana alternativ i skatteplanering. Grundidén bakom 

reglering av företagsomstruktureringar i näringsskattelagen är att uppskjuta beskattning 

till tidpunkten då medel som överlåts eller de vederlag som mottagits vid 

omstrukturering överlåtas vidare. Uppskjutningen fås genom att anknyta bred 

kontinuitet till skattebehandling, men förutsättning för att få den är efterföljande av 

strikta formkraven. Samtidigt har det i reglering tagits hand om det, att fiskala förmåner 

för skattetagaren säkerställas så, att skatteförmånen inte blir slutlig, och genom rätten 

att neka lättnad skattebehandling, ifall det inte i tillräcklig mån anknyter till 

omstruktureringen sådana orsaker, som är oberoende från beskattning.28 

Samma specialstadganden gäller i Finland på samma sätt omstruktureringar mellan 

inhemska bolag som mellan ett inhemskt bolag och ett bolag som har sin hemort i något 

EU-medlemsstat. Gränsöverskridande arrangemang får likadan specialbemötande som 

inhemska omstruktureringar, ifall den andra parten utöver det inhemska bolaget är i en 

annan EU-medlemsstat boende bolag. På detta sätt förverkligas neutralitet mellan 

företagsomstruktureringar mellan EU-länder och rent inhemska omstruktureringar, och 

det uppstår ingen lockelse att använda gränsöverskridande arrangemang för sådana 

arrangemang vars reell natur är inhemsk.29 

2.1.2 Lagstiftningens syfte 

Som sagt, direktivet om företagsomstruktureringar syftar till att avföra skattemässiga 

hinder för omstruktureringar av företagsverksamhet inom Unionens område. 

Utgångspunkten är, att företagsomstruktureringen inte orsakar direkta skattepåföljder 

för de företag som deltar i omstruktureringen eller deras ägare, om omstruktureringen 

har gjorts enligt direktivet. Dem grundläggande tanken för denna reglering är 

kontinuitetsprincipen och uppskjutning av överlåtelsevinstbeskattningen till följande 

överlåtelse efter omstruktureringen. Anskaffningsutgifterna bevaras oförändrade i 

beskattning vid företagsomstruktureringar.30 Målet med direktivet om 

företagsomstruktureringar är också att ta i bruk neutrala regler om beskattning, för att 

 
28 Immonen, 2018, s. 29–30 
29 Helminen, 2020 
30 Skatteförvaltning, 2020a, 1. 
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möjliggöra för företag att anpassa sig med kraven av Gemensamma marknaden, öka sin 

produktivitet samt stärka sin globala konkurrensförmåga.31 

I regeringens proposition 177/1995 om ändring av de stadganden angående 

omstruktureringar av företag som ingår i lagen om beskattning av näringsinkomst och i 

vissa andra lagar har syftet med direktivet om företagsomstruktureringar betraktas som 

följande: Målet med direktivet är att undanröja skattemässiga hinder för 

företagsomstruktureringar inom Europeiska unionen dock utan att äventyra 

medlemsstaternas skattemässiga intressen. Undanröjande av skattemässiga hinder 

förväntas att förbättra företagens konkurrenskraft och konkurrensvillkor samt 

produktivitet. Meningen med alla skattefördelar avsedda i direktivet är att försäkra, att 

beskattningen inte förhindrar företagsekonomiskt motiverade förändringar i 

företagsstruktur. Lagstiftningens syfte försöks förverkliga på det sätt, att 

omstruktureringar som uppfyller vissa förutsättningar, kan genomföras utan, att de 

orsakar direkta skattepåföljder till deltagarna i omstruktureringen eller deras aktieägare. 

Således uppskjutas beskattning till tidpunkten där egendom överlåtas vidare efter 

omstruktureringen.32 

Målet med direktivet om företagsomstruktureringar är således att undanröja 

skattemässiga hinder från medlemsstaters gränsöverskridande företags-

omstruktureringar. Alla omstruktureringar som är meningsfulla från företags-

verksamhetens synvinkel kan ändå inte vara skattefria, och regleringen har inte 

uppställts för en källa för skattefri inkomst utan meningen med regleringen är att endast 

uppskjuta beskattning till en senare tidpunkt då egendom överlåtas. 

Företagsomstruktureringar där beskattning uppskjuts på sådant här sätt kallas 

vedertagen som skatteneutrala omstruktureringar. I diskussion om skatteplanering 

kallas sådana omstruktureringar som skatteeffektiva.33 

Syften med näringsskattelagens 52 h § gällande kringgående av skatt är således inte 

heller att hindra vanlig skatteplanering, utan att hindra beviljande av förmåner som 

ingår i bestämmelser om företagsomstruktureringar då, när omstruktureringen 

genomförs av rent skattemässiga grunder, det vill säga om skattemässiga aktörer 

utformar det huvudsakliga motivet eller ett av de huvudsakliga motiven för hela 

 
31 Penttilä, 2020b, s. 587 
32 RP 177/1995 
33 Immonen, 2018, s. 249 
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omstruktureringen.34 Ett gemensamt syfte för företagsomstrukturerings-

bestämmelserna är att underlätta omstruktureringar med företagsekonomiska skäl på 

det sätt, att de inte avses realisera värdestegring i beskattning.35 

2.2 Partiell delning 

Bestämmelser om partiell delning tillagts i direktivet om företagsomstruktureringar 

genom förändringsdirektiven 2005 och således i finska skattelagstiftning i början av 

2006. I inhemsk lagstiftning är partiell delning känd och regleras i både 

skattelagstiftning och aktiebolagslagstiftning. Aktiebolagslagen kan påverka 

skattebemötande av partiell delning, och således är det viktigt att bekanta sig med 

bolagsrättslig reglering också. I detta kapitel kommer jag att presentera hur definieras 

partiell delning i vardera lagar, samt hurdana skillnader finns det mellan dessa 

regleringar. 

2.2.1 Partiell delning i skattelagstiftning 

Företagsekonomiskt kan det vara motiverad för flera orsaker att dela företagets 

affärsverksamhet i bitar. I delning genomförs detta så, att aktieägarna i det bolag som 

delas blir aktieägarna i de mottagande bolagen. Enligt 52c § i näringsskattelagen 

tillämpas fissionsbestämmelser till sådana förfaranden, där aktiebolag upplöser sig utan 

avvecklingsförfaranden så, att dess medel och skulder flyttas till två eller flera aktiebolag. 

I delning får aktieägarna i det bolag som delas, som vederlag nya eller gamla aktier i de 

mottagande bolagen. Det är också möjligt att bolaget delar sig endast delvis.36 I delning 

kan vederlaget vara också pengar, men ändå endast högst 10 procent av det nominella 

värdet av aktier som ges som vederlag. Ifall det nominella värdet inte går att uträknas, 

får pengarvederlaget vara högst 10 procent av den del av inbetalade aktiekapitalet i 

bolaget, som motsvarar aktierna.37 Förfarandet, där bolaget delas inte helt, kallas för 

partiell delning. 

Nuförtiden är delning även den vanligaste form av företagsomstruktureringar. Med 

delning kan man sträva efter omorganisering av koncerns affärsverksamhet, alltså till 

exempel skiljning av finansieringsmedel från den egentliga företagsverksamheten. 

 
34 FiUB 49/1995 
35 Andersson & Penttilä, 2014, s. 799–800 
36 Kukkonen & Walden, 2020, s. 285 
37 Skatteförvaltning, 2020a, 2.1 
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Dessutom kan delning hänföra sig till företagsköp eller generationsskifte som en förfas. 

Skattemässigt når man uppskjutning av beskattning med delning.38 

Enligt näringsskattelagen 52 c § betyder partiell delning en förfarande, där ett aktiebolag 

överlåter en eller flera verksamhetsgrenar som sådan, till ett eller flera aktiebolag, och 

lämnar åtminstone en verksamhetsgren till det aktiebolag som överlåter. Aktieägarna i 

det överlåtande bolaget, det vill säga bolaget, som överför en verksamhetsgren, får som 

vederlag, aktier i det mottagande bolaget. Partiell delning är, på samma sätt som total 

delning, ett sätt för att sprida bolagsenhet i flera separata bolag i besittning av samma 

ägare.39 I praktiken krävs för partiell delning enligt näringsskattelagen, att verksamhet 

överförs utan avvecklingsförfaranden och upplösning, samt att åtminstone en 

verksamhetsgren överförs. I partiell delning kan det finnas en eller flera övertagande 

bolag, och dessa bolag kan vara antingen gamla eller nya bolag. Det krävs också, att till 

det gamla bolaget lämnas det åtminstone en verksamhetsgren. Dessutom förutsätts det 

för partiell delning, att aktieägarna i det delade bolaget blir aktieägarna i det övertagande 

bolaget med förutvarande andelar, och att delningsvederlaget utformas av aktier eller ett 

kontantvederlag av högst 10 %.40  

Skattefri partiell delning förutsätter, att åtminstone en verksamhetsgren överförs bort 

från det delade bolaget, men ändå så, att i det ”gamla” bolaget kvarstår det åtminstone 

en verksamhetsgren.41 Bestämmelsen om skatteförmåner i näringsskattelagens 52 c § 

tillämpas inte, om det överlåtas endast enskilda förmögenhetsposter till det övertagande 

bolaget eller om det blir kvar i det överlåtande bolaget endast enskilda 

förmögenhetsposter.42 

Partiell delning orsakar inga inkomstskattepåföljder, om den har genomförts för alla 

delar så, som i näringsskattelagens 52 c § förutsätts, och om vederlaget har bestått endast 

av aktierna i det mottagande bolaget. Kontinuitetsprincipen tillämpas i beskattning av 

både de delaktiga bolagen och aktieägarna.43 Tillämpning av kontinuitetsprincipen i 

sammanhang med delning eller partiell delning betyder, att i det överlåtande bolagets 

beskattning oavdragna anskaffningsutgifterna och andra utgifter med lång verkningstid 

dras av i det övertagande bolagets beskattning på samma sätt som de hade avdragits i 

 
38 Kukkonen & Walden, 2020, s. 286 
39 Penttilä, 2020a 
40 Kukkonen & Walden, 2020, s. 288 
41 Kukkonen & Walden, 2020, s. 290 
42 Skatteförvaltning, 2020a, 4.2.1 
43 Penttilä, 2020a 
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beskattning av det överlåtande bolaget. Som anskaffningsutgifter för aktier av det 

övertagande bolaget anses den del av det överlåtande bolagets aktier, som motsvarar den 

del av nettoförmögenhet av det överlåtande bolaget, som överförs till det övertagande 

bolaget. På motsvarande sätt, skapar delning, som har gjorts enligt näringsskattelagens 

52 c § ingen skattepliktig inkomst i det överlåtande bolaget.44 Således orsakar delning 

inte heller förändringar i utgiftsrester. I beskattning av aktieägarna betraktas delning 

inte som överlåtelse av aktier, utan besittningstiden räknas att börja då, när aktier i det 

överlåtande bolaget hade anskaffats. När delningsvederlaget består av nyemitterade 

aktier av det övertagande bolaget, anses aktieägaren inte överlåta aktier i det överlåtande 

bolaget.45 

Huvudsakligen följs det också kontinuitet i bokföringen vid delning.  Enligt 

näringsskattelagens 52 c § förutsätts det dock inte kontinuitet i bokföringen, och vid 

delning kan tillgångar och skulder i bokföringen värderas till gängse värde. Då förutsätts 

det ändå att det övertagande bolaget avdrar i beskattning avskrivningar och andra 

utgifter från samma värden som de hade avdragits i beskattning av det överlåtande 

bolaget.46 I näringsskattelagens 52 c § stadgas det också om hantering av reserver och 

avskrivningar. Reserver, som har avdragits i beskattning av det överlåtande bolaget, och 

som hänvisar sig till viss verksamhet, överlåtas till det övertagande bolag som tar över 

den verksamhet som reserven riktar sig till. Det övertagande bolaget får som 

avskrivningar på anskaffningsutgiften för anläggningstillgångar, som överlåtas vid 

delningen, och andra långvariga utgifterna avdra i sin beskattning av delningsåret högst 

det belopp som motsvarar maximiavskrivning av skatteåret med avdrag för den 

godkända avskrivningen i skatteårets beskattning av det överlåtande bolaget. På det sätt 

hindrar bestämmelsen att avskrivningar skulle avdras dubbelt till följd av delningen.47 

2.2.2 Partiell delning i aktiebolagslagen 

Vid planering av en företagsomstrukturering är det viktigt att ta i beaktande också 

bolagslagstiftning, som för sin del reglerar företagsomstruktureringar. De privaträttsliga 

reglerna spelar roll i beskattning bland annat på grund av det, att delning kan anses som 

delning enligt näringsskattelagen, endast om den har genomförts enligt privaträttsliga 

bestämmelser. Å andra sidan är inte alla delningar som uppfyller aktiebolagslagens krav 

 
44 Skatteförvaltning, 2020a, 2.1 
45 Skatteförvaltning, 2020a, 4.1.1 
46 Skatteförvaltning, 2020a, 4.1.1 
47 Skatteförvaltning, 2020a, 3 
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sådana delningar som avses i näringsskattelagen. I sådana fall kan naturligtvis 

bestämmelserna om delningar i skattelagstiftningen inte tillämpas.48 

I 17 kap. i ABL stadgas det om delningar. Enligt 1 § i kapitlet kan ett aktiebolag delas så 

att dess medel och skulder överlåtas helt eller delvis till ett eller flera aktiebolag, och 

aktieägare i det överlåtande bolaget får som delningsvederlag aktier i det övertagande 

bolag, pengar, annan egendom eller åtaganden. Enligt ABL 17 kap. 2 § kan partiell 

delning genomföras så, att en del av medel och skulder av det överlåtande bolaget 

överlåtas till två eller flera övertagande bolag. I ABL delas delningar i två slags 

arrangemang: delningar genom överlåtelse till ett verksamt bolag, där det övertagande 

bolag har grundats före verkställande av delningen och delningar genom överlåtelse till 

ett nybildat bolag, där det övertagande bolaget grundas i sammanhang med delningen. 

Det är också möjligt, att en delning består av både och. 

Det finns fortfarande några skillnader i skatterättslig och bolagsrättslig reglering av 

delningar. Aktiebolagslagen tillåter ändringar i ägarförhållanden av aktieägarna, som 

näringsskattelagen i stället inte tillåter. I aktiebolagslagen definieras det inte, hurdan del 

ska det överlåtas i partiell delning, varemot näringsskattelagen förutsätter uttryckligen 

överförande av en verksamhetsgren.49 I aktiebolagslagen finns det inte heller likadana 

förutsättningar för vederlaget, som i näringsskattelagen, där det förutsätts att 

kontantvederlaget kan vara högst 10 procent av det nominella värdet av de aktierna som 

ges som vederlag. Enligt ABL kan vederlaget vara också något annat än aktier eller 

pengar, vad näringsskattelagen inte tillåter.50 

2.3 Verksamhetsöverlåtelse  

Som en föråtgärd för ett företagsköp kan ett företag sträva efter att flytta sin 

företagsverksamhet till ett annat bolag. Sådan här verksamhetsöverföring är faktiskt en 

alternativ för försäljning av affärsverksamhet eller en del av detta, som skulle enligt 

näringsskattelagen beskattas som ett vanligt substansköp. I verksamhetsöverföring får 

försäljarbolaget inte pengar utan aktier i köparbolaget. Särskild i sådana bolag, som 

agerar på flera branscher, kan det bli möjligt att verksamhetens natur kräver att skilja 

olika verksamhetsgren från varandra. För en koncern är det lätt att genom 

verksamhetsöverföringar omorganisera verksamheten utan att använda nya bolag.51 

 
48 Skatteförvaltning, 2020a, 1 
49 Kukkonen & Walden, 2020, s. 287 
50 Skatteförvaltning, 2020a, 2.2.1 
51 Kukkonen & Walden, 2020, s. 312 
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Med verksamhetsöverlåtelse syftar man ofta till större självständighet med balans- och 

resultatansvar samt omfördelning av bestämmanderätt och effektivare ledning.52 

Enligt 52 d § i näringsskattelagen betyder verksamhetsöverlåtelse ett förfarande, där ett 

bolag överlåter alla, eller till en eller flera, verksamhetsgrenar hänförande medel samt 

till dessa hänförande skulder, och till den överlåtna verksamhet hänförande reserver till 

aktiebolaget som kommer att fortsätta verksamheten. Som vederlag får överlåtaren nya 

eller gamla aktier i det mottagande bolag.53 I princip är det möjligt i 

verksamhetsöverlåtelse att använda aktier av olika slag som vederlag, men det går inte 

att använda kontantvederlag enligt näringsskattelagens 52 d § i sammanhang med 

verksamhetsöverlåtelse.54 Det är möjligt att överlåta hela affärsverksamhet till det 

övertagande bolaget, men i så fall blir det överlåtande bolaget ett holdingbolag, som äger 

aktier i det övertagande bolag.55 I regel gäller 52 d § i näringsskattelagen endast 

överlåtelse av sådan verksamhet, som beskattas enligt näringsskattelagen, eftersom 

andra skattelagar inte innehåller regler om verksamhetsöverlåtelse.56 

Som sagt, bestämmelserna om verksamhetsöverlåtelse finns i näringsskattelagens 52 d 

§. Med verksamhetsöverlåtelse avses en förfarande, där aktiebolaget (det överlåtande 

bolaget) överlåter antingen alla eller till en eller flera av sina verksamhetsgrenar 

hänförande medel, till de överförda medel hänförande skulder och till den överförda 

verksamheten hänförande reserver till ett aktiebolag (det övertagande bolag), som 

kommer att fortsätta den överförda verksamheten. Överlåtelsen görs mot nya aktier som 

emitteras eller egna aktier som innehas av det övertagande bolaget. 

Kontinuitetsprincipen tillämpas i inkomstbeskattningen också vid 

verksamhetsöverlåtelse.57 Om verksamhetsöverlåtelsen görs enligt näringsskattelagens 

52 d §, orsakar den inga direkta skattepåföljder för det överlåtande bolaget. I beskattning 

av det överlåtande bolaget, betraktas som den överlåtande egendoms skattepliktigt 

överlåtelsepris den i beskattning oavskriven del av anskaffningsutgiften. Som vederlag 

ges det till det överlåtande bolag aktier, vars anskaffningsutgiften räknas vara skillnaden 

 
52 Immonen, 2018, s. 32 
53 Kukkonen & Walden, 2020, s. 313 
54 Skatteförvaltning, 2020b, 4.2 
55 Skatteförvaltning, 2020b, 2 
56 Skatteförvaltning, 2020b, 4.1 
57 Penttilä, 2020a 
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mellan beloppet av de överlåtna, i beskattning oavskrivna tillgångarna och beloppet av 

de överlåtna reserver och skulder.58 

Verksamhetsöverlåtelse är inte en likadan universalsuccession som delning, så det 

övertagande bolaget uppnår till alla delar inte den beskattningsställning som det 

överlåtande bolaget hade. Till de överlåtna tillgångar hänförande reserver överlåtas ändå 

till det övertagande bolaget, till skillnad från fastställda förluster av det överlåtande 

bolaget, som inte överlåtas till det övertagande bolaget. Den avdragbara 

anskaffningsutgiften i beskattning av det övertagande bolag motsvarar den i beskattning 

av det överlåtande bolaget oavdragna delen av anskaffningsutgiften. De gängse värden 

som används i bokföringen för verksamhetsöverlåtelse påverkar inte 

anskaffningsutgifter i det övertagande bolaget. I stället ska bolaget avdra 

anskaffningsutgiften på basis av den oavskriven anskaffningsutgiften i beskattning av 

det överlåtande bolaget. Således ska det övertagande bolaget följa skiljt 

anskaffningsutgifter för det egendom som överlåtas i verksamhetsöverlåtelsen. Det 

övertagande bolaget ska avdra i sin beskattning avskrivningar och andra utgifter från 

samma värden som de hade avdragits i beskattning av det överlåtande bolaget. Också 

direktivet om företagsomstruktureringar förutsätter att det övertagande bolaget gör nya 

räkningar om avskrivningar, vinster och förluster för det överlåtna tillgångar och skulder 

enligt de regler som skulle ha tillämpats för det överlåtande bolaget, om ingen 

företagsomstruktureringen hade genomförts.59 

Aktiebolagslagen känner inte till begreppet verksamhetsöverlåtelse, det vill säga det 

finns ingen speciell omnämnande om verksamhetsöverlåtelse i denna lag. Ur 

aktiebolagslagens perspektiv är det frågan om en positiv nettoapport till ett nygrundat 

bolag eller en aktieemission till ett bolag som redan är verksam. Näringsskattelagen 

hindrar inte en verksamhetsöverlåtelse från koncerns dotterbolag till sitt moderbolag.60 

Men enligt aktiebolagslagen är det inte möjligt för dotterbolag att överlåta verksamhet 

till sitt moderbolag, eftersom det inte är tillåtet för ett dotterbolag att teckna aktier i sitt 

moderbolag.61  

Verksamhetsöverlåtelse avviker tydligt från partiell delning. En betydande skillnad är 

det, att i verksamhetsöverlåtelse ger bolaget vederlagsaktier till den överlåtande bolaget. 

 
58 Skatteförvaltning, 2020b, 3 
59 Skatteförvaltning, 2020b, 3 
60 Kukkonen & Walden, 2020, s. 316 
61 Skatteförvaltning, 2020b, 2 
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På det sätt, möjliggör verksamhetsöverlåtelse födande av en koncernstruktur eller 

fördjupande av denna. Ur det överlåtande bolagets aktieägares synvinkel blir ägandet 

ännu mer indirekt än tidigare. Det är också möjligt att genomföra 

verksamhetsöverlåtelse på det sätt, att hela verksamhet i det överlåtande bolag överförs 

till det övertagande bolaget. Då finns det ingen skillnad, ifall det överförd helhet utgör 

en verksamhetsgren. I andra fall ska föremålet för verksamhetsöverlåtelsen uppfylla 

kravet om verksamhetsgren, på samma sätt som i partiell delning. Av denna orsak finns 

det ofta samma tolkningsproblem i sammanhang med partiell delning och 

verksamhetsöverlåtelse: uppfyller föremålet för överlåtelsen kravet om 

verksamhetsgren, och överlåtas alla till denna verksamhetsgren hänförande medel och 

skulder till det övertagande bolaget.62 

2.4 Verksamhetsgren 

I beskattning av partiell delning och verksamhetsöverlåtelse är det väsentligaste och i 

praktiken svåraste att dra gränser för en verksamhetsgren. Att definiera en 

verksamhetsgren har varit problematisk genom hela historian av regleringen.63 Enligt 

näringsskattelagen uppstår kravet om verksamhetsgren i sammanband med både 

partiell delning och verksamhetsöverföring. För att kunna tolka lagstiftningen gällande 

partiella delningar eller verksamhetsöverföringar, är det väldigt viktigt att förstå, vad 

som avses med en verksamhetsgren. Som ett begrepp är verksamhetsgren ändå inte helt 

entydig, även om det har definierats i lagstiftningen. Lagstiftningen lämnar utrymme för 

tolkning, som faktiskt baserar sig huvudsakligen på rättspraxis.64 

Enligt 2 moment i näringsskattelagens 52 c § menas med en verksamhetsgren, alla 

tillgångar och obligationer i en del av bolaget, som administrativ utgör en självständig 

funktion, det vill säga en enhet som har förmågan för ekonomiskt oberoende 

verksamhet. I lagberedningsmaterialet har verksamhetsgren betecknats som en helhet, 

som organisatoriskt utgör en ekonomisk enhet, som klarar sig självständigt. Det är 

frågan om en helhet av sådana medel och skulder, som kan bedriva självständig 

näringsverksamhet. Enligt lagberedningsmaterialet är det i överföring av en 

verksamhetsgren inte frågan om endast överföring av medel utan att överföra den 

bedriven affärsverksamhet. Gränsdragningen mellan överföring av endast medel eller en 

verksamhetsgren är ändå inte lätt. En verksamhetsgren kan bestå av väldigt begränsad 

 
62 Penttilä, 2020a 
63 Immonen, 2018, s. 375 
64 Kukkonen & Walden, 2020, s. 290 
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kombination av medel och skulder.65 Till medlen i detta sammanhang räknas höra inte 

endast materiella utan också alla immateriella nyttigheter, som har betydelse i 

verksamhet.66  

Enligt Skatteförvaltningen hör det till en verksamhetsgren alla materiella och 

immateriella produktionsfaktorer, som är nödvändiga för genomförande av 

verksamheten. Till en verksamhetsgren inkluderas också personalen. I vissa fall kan till 

exempel de anställda som är ansvariga för lednings-, ekonomi- eller administrativa 

operationer i en koncern separeras från bolagets förmögenhet. Sådana fall är ändå 

exceptionella, och bakom dem kan det ligga till exempel koncernledningens avsikter om 

centralisering i en stor koncern.67 Personalen kan faktiskt ha ganska stor betydelse i 

bedömande av en verksamhetsgren, eftersom utan personalen är det omöjligt att utöva 

verksamhet. I beskattningsförfaranden har trovärdig fortsättande av företags-

verksamhet ifrågasätts, eftersom det inte hade riktats personalresurser till detta.68 För 

utformande av verksamhetsgren är speciellt den operativa naturen betydande, i stället 

av till exempel betydelse av finansiering. Överlåtelse av endast nyttigheter utan 

överföring av företagsverksamhet, är inte en situation som avses i näringsskattelagen 52 

c-d §.69  

I partiell delning eller verksamhetsöverlåtelse, som har genomförts enligt 

näringsskattelagens 52 c-d §, är det inte möjligt att dela en förmögenhetshelhet som 

utformar en verksamhetsgren till flera bolag. Det går alltså inte, att lämna 

förmögenhetsposter som hör till en verksamhetsgren utanför den. Till exempel i CSN:s 

avgörande 40/2007 var det möjligt att utesluta varken produktionslokaler eller maskiner 

från tillverkningsverksamhet av byggartiklar. Det är inte heller möjligt enligt 

näringsskattelagens 52 c-d § vid partiell delning eller verksamhetsöverlåtelse, att 

överlåta sådana enskilda förmögenhetsposter, som utformar en verksamhetsgren först i 

det övertagande bolaget eller i det överlåtande bolaget efter omstruktureringen. Ifall det 

i delning eller verksamhetsöverlåtelse överlåtas utöver en verksamhetsgren sådan 

förmögenhet som inte hör till denna verksamhetsgren, tillämpas näringsskattelagens 52 

c-d § inte på dessa övriga förmögenhetsposter. För dessa posters del betraktas det i 

beskattningen att överlåta den överförande delen till sin aktieägare till tillgångarnas 

 
65 Penttilä, 2020a 
66 Kukkonen & Walden, 2020, s. 290 
67 Skatteförvaltning, 2020a, 4.2.1 
68 Immonen, 2018, s. 377 
69 Kukkonen & Walden, 2020, s. 290 
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gängse värde, vilket orsakar realiseringen av beskattning av överlåtelsevinst. En 

självständig verksamhetsgren utformas tydligast i sådana bolag, som agerar inom flera 

branscher. Då är det möjligt att separera en eller flera branscher genom en partiell 

delning eller en verksamhetsöverlåtelse. Till exempel produktions- och 

försäljningsverksamhet kan hamna till separata bolag till följd av en partiell delning eller 

verksamhetsöverlåtelse. Andra exemplar om självständiga verksamhetsgren kan vara 

bland annat forskning och utveckling, planering av maskiner och anläggningar, detalj- 

eller partihandel samt stödtjänster för verksamheten som ICT, marknadsföring eller 

administration.70 

Immonen har i sin bok funderat på kravet om självständighet av en verksamhetsgren. 

Enligt honom kan juridiska kraven för självständighet inte ställs, utan det är frågan om 

en operativ fasthet. Verksamhetsgren kan inte betyda en juridisk oberoende enhet, 

eftersom detta vanligtvis skulle utforma ett skilt rättssubjekt. En indispositiv krav för en 

bokföringsmässig resultatenhet kan inte heller ställs. Självständigheten stöds nog klart 

av det, om det är möjligt att skild följa verksamhetsgren i ekonomiförvaltning. 

Åtminstone till en viss grad krävs det administrativt oberoende, för att det skulle vara 

möjligt att utformas en överföringsbar organisatorisk helhet inom ett företag. 

Bokstavligen har organisatorisk självständighet inte heller helt förutsätts i motiveringar 

av lagen. Till exempel i motiveringar nämnd möjlighet att skilja produktion och 

marknadsföring skulle kunna bli onått, ifall det hade ställts för starka kraven för 

organisatorisk fasthet. Det är också svårt att begränsa ekonomisk självständighet. I 

lagberedningsmaterial har det inte givits en absolut betydelse för förmågan att klara sig 

ekonomiskt oberoende, även om bestämmelsen efterlyser självförsörjning. Ekonomisk 

självständighet ses ändå som ett tilläggskrav vid sidan av operativ självständighet. 

Begreppet om självständig affärsverksamhet ska betraktas i första hand från operativ 

synvinkel och i andra hand från finansieringens synvinkel.71 

Formande av en verksamhetsgren bedöms från det överlåtande bolagets synvinkel.72 I 

praktik betyder detta, att i det övertagande bolaget behöver verksamhetsgrenen inte 

organiseras på samma sätt som den hade gjorts i det överlåtande bolaget, utan den 

överlåtna verksamheten kan utvecklas enligt behov av det övertagande bolaget.73 

Utgångspunkten för bedömande är att skatteskyldige själv kan bäst definiera 

 
70 Skatteförvaltning, 2020a, 4.2.1 
71 Immonen, 2018, s. 378–379 
72 Kukkonen & Walden, 2020, s. 293 
73 Immonen, 2018, s. 377 
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verksamhetsgrenen. Detta förutsätter nog, att skatteskyldige ger en motiverad utredning 

om verksamhetsgrenen samt vilka tillgångar och skulder inkluderas i 

verksamhetsgrenen i fråga.74 Helt fri avgöranderätt kan dock inte ges till skatteskyldige 

själv, eftersom till naturen är bestämmelsen ett signifikant undantag från 

huvudprinciper i beskattning.75 

2.4.1 Specialfrågor i samband med verksamhetsgren 

I detta kapitel kommer jag att presentera några specialfrågor om definiering av en 

verksamhetsgren, det vill säga hur ska vissa slags egendomsposter behandlas vid 

tolkning av en verksamhetsgren. 

Den första specialfrågan som uppstår ofta i sammanhang med verksamhetsgren handlar 

om värdepappershandel och placeringsverksamhet. I det överlåtande bolaget ska den 

överlåtande verksamhet inom värdepappershandel och placering vara aktiv och i regel 

uppfylla kännetecken för näringsverksamhet för att den överlåtande verksamhet kunde 

avses som en verksamhetsgren. Ifall investeringsverksamhet inte har varit aktivt i det 

överlåtande bolaget samt ifall den överlåtande förmögenhet består endast till exempel 

av enskilda kontanta tillgångar eller fondplaceringar, kan åtgärden inte betraktas som 

överlåtande av en verksamhetsgren.76 Om detta har det varit frågan också i avgöranden 

CSN 2019/34. Där ansåg centralskattenämnden, att överföring av aktiebolagets 

investeringsverksamhet inte uppfyllde kravet om verksamhetsgren. Skatteskyldige 

gjorde ett klagomål till Högsta förvaltningsdomstolen, som i sin egen avgörande HFD 

1.10.2020 T 3837 bedömde situationen annorlunda. HFD ansåg, att 

investeringsverksamhet bedriven av ifrågavarande branschövergripande familjeföretag 

utformade en verksamhetsgren, på vilken bestämmelserna om partiell delning kunde 

tillämpas på det grundade bolaget. Fallet analyseras närmare i avhandlingens fjärde 

kapitel. 

Den andra specialfrågan som kan uppstå i samband med verksamhetsgren handlar om 

aktier i ett dotterbolag. Ifall inhemska eller utländska dotterbolag av det överlåtande 

bolaget hör till en viss verksamhetsgren, ska dom finnas i samma bolag med 

verksamhetsgrenen även efter omstruktureringen. Aktier i dotterbolag som sådana 

bildar inte i princip en verksamhetsgren. I rättspraxisen har det ändå betraktats under 

 
74 Skatteförvaltning, 2020a, 4.2.1 
75 Immonen, 2018, s. 379 
76 Skatteförvaltning, 2020a, 4.2.2 
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vissa omständigheter att en verksamhetsgren består endast av aktier i dotterbolag, som 

i fall HFD 2010:9. I fallet var den bedriven verksamhet av dotterbolaget helt separat i 

förhållande till verksamhet av moderbolaget.77 Detta fall diskuteras närmare i kapitel 4.2 

i denna avhandling. 

Den tredje specialfrågan handlar om bemötande av fastigheter och verksamhetslokaler 

vid avgränsning av en verksamhetsgren. I regel är fastigheter och verksamhetslokaler en 

del av en verksamhetsgren, som inte kan skiljas från verksamhetsgrenen vid en partiell 

delning eller verksamhetsöverlåtelse. Samma princip gäller också för 

verksamhetslokaler som ägs i form av aktier i ett fastighetsaktiebolag. Enskilda fastighet 

brukar inte utforma en verksamhetsgren, men förstås om den enskilda fastigheten och 

en byggnad på denna kan betraktas som en ekonomiskt oberoende enhet, som klarar sig 

självständigt, kan regeln om partiell delning tillämpas, som till exempel i HFD 

avgöranden 2015:155 och 2015:156, där fastighetsuthyrningsverksamhets omfattning 

och omstruktureringens natur från koncerns synvinkel blev betonade. En mer 

omfattande fastighetsegendom kan anses bilda en verksamhetsgren, det vill säga 

fastighetsuthyrnings- och förvaltningsverksamhet, som kan bestå av till exempel 

fastighetsförädling, uthyrning av fastighetsegendom till utomstående och personal som 

hör till fastighetsverksamheten. När det gäller om sådana här mer omfattande 

fastighetsegendom kan vid definiering av en verksamhetsgren beaktas byggnadernas och 

fastigheternas funktion och placering. Ett exempel av sådant förfarande, är HFD:s 

avgörande 2008:73, där ett bolag ägde aktier i hundratals bostadsaktiebolag samt 

ömsesidiga och vanliga fastighetsaktiebolag i Finland. Aktier i tre ömsesidiga 

fastighetsaktiebolag som berättigade till innehav av affärslokaler inom en stad, 

betraktades att bilda ett regionalt och operativt enhetligt hyresobjekt, och således 

utforma en verksamhetsgren.78 

Den fjärde specialfrågan gäller om skulder och tillgångar som hänför sig till 

verksamhetsgrenen. Mer specifik handlar det om bemötande av tillgångar i 

balansräkningens bestående aktiva, förskottsbetalningar, kundfordringar, 

finansieringstillgångar, avskrivningar och avskrivningsdifferens samt reserver och 

skulder vid partiell delning eller verksamhetsöverlåtelse. Sådana tillgångar, som hör till 

balansräkningens bestående aktiva och som hänför sig till en verksamhetsgren, som till 

exempel goodwill ska beaktas i en partiell delning och verksamhetsöverlåtelse, och 
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således överföras till det övertagande bolaget. Dessutom ingår också personal, avtal, 

patent, varumärken och andra immateriella rättigheter i verksamhetsgren, och ska 

således överföras till det övertagande bolaget. Samma gäller också förskottsbetalningar, 

som hör till balansräkningens aktiva. När det gäller kundfordringar, tillämpas samma 

regel, men i en partiell delning ska man beakta till vilketdera bolags verksamhet de 

hänför sig och allokera de enligt det.79  

Till en verksamhetsgren hänförande finansieringstillgångar bildas av ett rimligt belopp, 

som motsvarar rörelsekapitalet. Med detta belopp kan bolaget också klara sig på egen 

hand. Ett rimligt belopp av finansieringstillgångar kan överlåtas vid partiell delning eller 

verksamhetsöverlåtelse på basis av en prövning från fall till fall. Avskrivningsdifferens 

och avskrivningar ingår i verksamhetsgrenen och ska således överlåtas i sammanhang 

med den. Det mottagande bolaget kan utnyttja de avskrivningar som hänför sig till de 

överlåtna anläggningstillgångarna. I en partiell delning ska man beakta, att 

avskrivningar och avskrivningsdifferensen allokeras till det bolag till vars verksamhet de 

hänför sig. Sådana reserver som klart hör till någon verksamhet, som till exempel 

återanskaffnings-, garanti-, kreditförlust- samt bostadshusreserver, ska överlåtas i en 

partiell delning eller verksamhetsöverlåtelse.80 

Sista specialfrågan handlar om skulder, som egentligen hänför till de ovannämnda 

skulder och tillgångar, men har så bred omfattning, att det är enklare att behandla den 

skilt. Så, de lång- och kortfristiga skulder ska vid delningar och verksamhetsöverlåtelsen 

gå till det bolag, vars verksamhet de hör till. Enligt rättspraxisen, ingår i en 

verksamhetsgren också den delen av långfristiga skulder, som har tagits för allmän 

finansiering. I exempelfallen CSN 39/1996 och CSN 110/1996, utformades mellan det 

överlåtande bolaget och det övertagande bolaget ett inbördes lån, vars villkoren 

motsvarade i snitt villkoren för de lånen som det överlåtande bolaget hade vid 

överlåtelsetidpunkten. Om det finns brist på utredning, kan beloppet för det allmänna 

överlåtet lån motsvara andelen av de överlåtna medlen från slutsumman av det 

överlåtande bolagets balans. Också inkomstskatteskulder ska beaktas i partiell delning 

och verksamhetsöverlåtelse, ifall de hänför sig till den överlåtna verksamheten. Eftersom 

det inte går att flytta skattskyldighet från ett bolag till ett annat, behövs det ett ömsesidigt 

skuldförhållande mellan det överlåtande bolaget och det övertagande bolaget. Detta 

gäller både påförda och icke-påförda skatteskulder samt momsskulder. Också andra 
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utgifter som är jämförbara med skatteskulder, som löner, semesterlöner och passiva 

resultatregleringar som baserar sig på lag om pension för arbetstagare (395/2006) ska 

överlåtas, ifall de hänför sig till personalen som ingår i verksamhetsgrenen. 

Leverantörsskulder ingår också i verksamhetsgrenen och ska således också överlåtas.81 

 
81 Skatteförvaltning, 2020a, 4.7 
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3 REGLERING AV SKATTEKRINGGÅENDE 

Skattesystemen formas ofta som en kompromiss för olika skattepolitiska och andra 

politiska syften. Systemen, som har formats på sådant sätt, är nödvändigtvis inte logiska, 

utan de innehåller olika distinktioner och diskontinuitetspunkter, som är inte kända i 

den ekonomiska reellvärlden. Då uppstår det speciellt i olika gränspunkter sådana 

spänningar, som försöks tillämpa både i skatteplanering och i skattekringgående. I sista 

hand är det domstolarnas uppgift att dra gränsen mellan godtagbar skatteplanering och 

oacceptabel kringgående av skatt. Denna gränsdragning har varit ett av de svåraste 

delområdena i skatterätt både i princip och i praktik.82 

Särskild i samband med företagsomstruktureringar, kan skatteplanering vara väldigt 

mångsidigt. Genom omfattande skatteplanering är det möjligt att bilda en kommersiellt 

effektiv och lönsam bolagshelhet eller koncern, vars förmåga att göra vinst och betala 

skatt är bättre än i tidigare företagsstruktur. I målsättning för företagsomstruktureringar 

är denna situation den optimala syften. Beskattningsproblematiken kring 

företagsomstruktureringar är speciellt utmanande, eftersom till frågan anknyter det 

stora ekonomiska intressen från både skatteskyldiges och skattetagarens synvinkel. Från 

perspektiv av skattelagstiftningens funktionalitet är det oroväckande att regleringen 

lämnar utrymme för tolkning.83 

Att uppställa företagsomstruktureringsbestämmelser till sådana, där gränserna för 

tillämpande av bestämmelsen definierades så, att endast sådana omstruktureringar som 

baserar sig på kommersiella skäl och som följer med lagstiftningens syfte, skulle lyda 

under skatteförmåners omfattning, är svårt. Därför i enlighet med regeringens 

proposition 177/1995 har betonande av lagstiftningens egentliga syfte blivit vald till 

genomförandesätt av skattekringgåendebestämmelser.84 På grund av det, att endast 

sådana omstruktureringar som har genomförts på ett visst sätt möjliggör 

skattelättnader, har direktivets väldigt begränsade tolkningssätt gällande 

företagsomstruktureringar lett till det att omstruktureringar har blivit ganska 

formalistiska. Som en påföljd för detta genomförs omstruktureringar ofta som 

mångfasiga åtgärdsserier, som kan i vissa fall leda till nedsättning av transparens av 
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omstruktureringar. Detta orsakar i sin tur det, att i vissa fall kan det vara motiverad att 

fundera godtagbarhet av omstruktureringen från skattekringgåendes synvinkel.85 

Man strävar efter att reglera skattekringgående genom generalklausuler. 

Skattekringgående har i flera länder definierats i samband med normen om 

skattekringgående, som i Finland i generalklausulen i BFL 28 §.86 I länder som använder 

generalklausul, som I Finland, Sverige och Tyskland, har man varit tvungna att försöka 

definiera skattekringgående i förhand vid formulering av generalklausulen. Till exempel 

i USA och Stor-Britannien har domaren med sina rättsfall och doktriner varit i central 

ställning i definiering och gränsdragning kring skattekringgående.87  

Detta kapitel börjar med definiering av de viktigaste begrepp gällande skattekringgående 

i sammanhang med företagsomstruktureringar, det vill säga skatteplanering, 

kringgående av skatt samt undgående av skatt. Efter definitioner, kommer jag att 

presentera hur kringgående av skatt vid företagsomstruktureringar regleras i EU-

reglering samt inhemsk lagstiftning. Till slut diskuterar jag om påföljder med 

kringgående av skatt enligt regleringen, det vill säga hur påverkas beskattning ifall det 

kommer fram att man har syftat till att kringgå skatt. 

3.1 Vad avses med skattekringgående? 

I engelskspråkiga rättskulturer har det blivit befäst en begreppslig tredelning i 1) 

acceptabel minimering av skatt och skatteplanering (tax planning), 2) skatterättslig 

oacceptabel, men icke-kriminaliserad skattekringgående (tax avoidance) och 3) 

kriminaliserad, olagligt skattebedrägeri (tax evasion).88 Denna tredelning fungerar bra 

också i den finska rättskulturen och svenska språket, och således ska jag på denna 

avhandling koncentrera i dessa begrepp. Gränsen mellan dessa begrepp kan vara 

svävande, och för att kunna analysera konceptet mera, är det viktigt att definiera vad 

som anses med vanlig och aggressiv skatteplanering samt skattekringgående. Eftersom 

skattebedrägeri handlar om straffbar verksamhet, som lyder under brottslagstiftningens 

omfattning, kommer jag ändå att lämna den utanför diskussionen. 

Skattskyldiga personer och företag ofta strävar efter att minimera deras beskattning på 

ett eller annat sätt, för mycket naturliga skäl. Om dessa sätt kan anses acceptabla i 
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förhållande till inkomstskattelagar, rörs på skatteplaneringens område. Om sätten i 

stället ska anses stridande mot skattelagstiftningens mening – även om inga lagar hade 

straffrättsligt brutits – rörs på området av skattekringgående. Skatteplanering handlar 

ofta om att stöda sig på spänningar, som har bildads som resultat av medvetna val i 

samband med lagstiftningsverksamhet. Dessa spänningar kan således vanligtvis 

betraktas som avsedda eller åtminstone accepterade av lagstiftaren. Skattekringgående i 

stället handlar om genomförande av olika åtgärder så, att resultatet blir förmånligare för 

skatteskyldig, än vad lagstiftaren har eller hade menad. Både i skatteplanering och 

skattekringgående försöker man ofta tillämpa svagheter i skattebestämmelsers språklig 

form eller skattesystemets strukturella problem.89 

Definiering av de ovannämnda begreppen är inte lätt, och ofta används andra av 

begreppen når ett av dessa begrepp definieras. Till exempel, aggressiv skatteplanering 

kan definieras och gränsas genom skattekringgående-begreppet. Gränser för 

skatteplanering definieras juridisk omvänd jämförd med rättsliga fenomen. Sådan 

verksamhet, som inte är skattekringgående eller skattebedrägeri, är från den rättsliga 

synvinkel acceptabel skatteminimering eller skatteplanering. Skatteplanering är 

verksamhet inom skattelagstiftningens ramar.90 

3.1.1 Skatteplanering 

Skattskyldige kan sträva efter att minimera sin beskattning med hjälp av skatteplanering. 

Omständigheter och åtgärder väljas så att slutsatsen blir optimalt med avseende på 

skattebelopp samt den övriga helheten. Ifall det finns äkta affärsekonomiska orsaker 

bakom de rättshandlingar som den skattskyldige utför, är det möjligt för den 

skattskyldige att välja ett sådant handlingssätt, som resulterar i en lägre skattebördan 

för den skattskyldige än något annat handlingssätt. I skatteplanering väljs vanligtvis de 

alternativ vars skattepåföljder är acceptabel i både beskattning och i rättspraxis.91 Man 

rör på området av normal skatteplanering då det är frågan om användning av 

skatteskyldiges valfrihet. Skatteskyldiges valfrihet betyder, att om skatteskyldige har två 

olika förfarandesätt som den kan använda för att nå ett likadan ekonomiskt resultat, 

behöver skatteskyldige inte välja den, som skulle vara oförmånligare till sig själv.92 

 
89 Knuutinen, 2012, s. 1–5 
90 Knuutinen, 2015a, s. 7 
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Skatteplanering betyder inte nödvändigtvis minimering av skatt, utan andra aspekter än 

beskattning ska också tas i beaktande vid beslutsfattande. I skatteplanering tas typiskt 

redo på skattepåföljder av olika alternativ och de beaktas som en faktor när förmånlighet 

av dessa alternativ jämförs och beslutet fattas före åtgärder vidtas. Ibland avses med 

skatteplanering ändå i praktik uttryckligen minimering av skatt, åtminstone på längre 

sikt. Så, beroende av situation, skatteplanering kan betyda antingen beaktande av 

beskattningsfaktorer bland andra faktorer som påverkar beslutet eller minimering av 

skatt.93 

Nuförtiden talas det ofta om aggressiv skatteplanering, särskild i sammanhang med 

gränsöverskridande affärsverksamhet. Begreppet används inte endast i vardag utan 

också i mer officiella kontexter samt i litteratur, även om det är inget juridiskt begrepp. 

Det finns ingen specifik definition för aggressiv skatteplanering, och således är det inte 

heller fråga om ett fast begrepp, utan dess betydelse beror alltid lite på kontexten. 

Kärnbetydelsen av begreppet i olika sammanhang är ofta ändå likadan: aggressiv 

skatteplanering handlar om skatteplanering som anfaller mot en norm eller ett syfte, 

som betraktas vara rätt eller acceptabel. Så även om det är fråga om laglig verksamhet, 

anses aggressiv skatteplanering i allmänhet ofta olämplig eller tvivelaktig. Aggressiv 

skatteplanering kan betyda att skattelagstiftningen betydelse beaktas eller uppskattas 

inte. I aggressiv skatteplanering strävar man efter att hitta luckor, brister eller 

mångtydiga punkter i skattelagen, som sedan försöks utnyttja. Då följer skattefrågor 

nödvändigtvis inte affärsverksamhet, utan olika skatteplaneringsåtgärder sminkas med 

kommersiella grunder. Denna sminkning behövs på grund av det att acceptabla 

kommersiella grunder krävs för att generalklausuler om skattekringgående ska inte 

tillämpas.94 

Sådan verksamhet, som lagstiftaren särskild eller tyst godkänner, ligger på 

skatteplaneringens område, och jämförd med aggressiv skatteplanering, just på 

tillbörliga skatteplaneringens område. Som en tyst godkännande kan anses också det, 

om vissa verksamhetsmodeller, strukturer eller transaktionstyper har utvecklats på 

marknaden, och lagstiftaren har inte reagerat till skattebehandling eller offentlig 

diskussion gällande dessa verksamhetsmodeller, strukturer eller transaktionstyper.95 

 
93 Knuutinen, 2012, s. 4 
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3.1.2 Kringgående av skatt 

Kringgående av skatt är ett svårt begrepp att definiera eller gränsa. OECD har betecknat 

skattekringgående på följande sätt: begreppet är svårt att definiera, men vanligtvis 

hänsyftas med det på skatteskyldiges aktioner eller arrangemang, som syftar till 

minskning av skattebelopp, och även om åtgärden var pro forma lagenliga, kan de anses 

vara stridande mot lagstiftningens mening. Definitionen är alltså inte alls noggrann. I 

själva verket hela problematiken kring skattekringgående hänsyftar egentligen på 

svårighet av att definiera och gränsa skattekringgående. Ett problem, som var lättare 

beskriven och begränsad, skulle vara betydligt lättare att avföra med lagstiftningen.96 I 

EU-lagstiftningen har skattekringgående som ett begrepp inte heller definierats. Det vill 

säga det finns ingen stadgande i EU-lagstiftningen, där skulle finnas en definition för 

skattekringgående. Nuförtiden kunde man i princip ändå anse bestämmelsen i 6:e artikel 

i den så kallade skattekringgåendedirektiven, som innehåller en allmän stadgande mot 

missbruk (General Anti-Abuse Rule, GAAR), som en slags rättslig definition för 

skattekringgående på union-nivån.97 

Skattekringgående strävar efter skatteförmåner som strider mot lagstiftningens mening. 

Skattekringgåendeåtgärder ofta handlar om konstgjordhet, avsaknad av huvudsakliga 

kommersiella skäl och ibland också avsaknad av äkta ekonomiska effekt, aparta 

förfaringssätt samt motstridigheter mellan ekonomiska innehåll och juridiska form.98  

Ett sätt att närma sig begreppet skattekringgående är genom skattepåföljder. 

Skattekringgående kan i så fall betyda speciellt sådana situationer, där beviljande av 

skattskyldiges skattenyttan vägras antingen enligt generalklausulen eller möjliga 

speciella normer gällande skattekringgående.99 Allmänt är det karakteristisk för 

skattekringgåendeåtgärder att, med den strävar man efter en skatteförmån som inte 

känns i lagstiftningen. Då uppstår det än spänning mellan vanlig tolkning av 

bestämmelsens ordalydelse och dess mening, som uteslutas genom att tillämpa en 

skattekringgåendebestämmelse. Det hör också till naturen av skattekringgåendeåtgärder 

att åtgärden är ovanlig, tillgjord och uppenbart onödig utan uppnående av den 

eftersträvad skatteförmån. Sådana här allmänna karakteriseringar av kringgående av 
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skatt passar också för att beskriva kringgående av skatt i sammanhang med 

företagsomstruktureringar.100 

Knuutinen har funderat på laglighet av kringgående av skatt i sin bok 2012 på följande 

sätt: Skattekringgående definieras i 28 § i lag om beskattningsförfarande, så i den finska 

rättsordningen används begreppet i dess exakta rättsliga mening. I allmänhet används 

begreppet skattekringgående ändå för att beskriva olika åtgärder för undvikande av 

skatter. Däremot i media används begreppet skattekringgående som synonym till 

kriminaliserad verksamhet, som skattebedrägeri. Med avseende på laglighet och 

godtagbarhet ligger skattekringgående mellan skatteplanering och skattebedrägeri. Om 

gränsen mellan skattekringgående och skattebedrägeri dras som vanligt, det vill säga 

enligt brottsrättsliga lagmotstridigheten, kan skattekringgående inte vara olaglig, även 

om det från den skatterättsliga synvinkeln är oacceptabelt.101 Vad som förstås med 

skattekringgående i allmänspråk, är inte nödvändigtvis skattekringgående i den 

betydelse som menas i lagen. Begreppet skattekringgående har flera olika kontexter och 

betydelser, som kan avvika från varandra. Således beror begreppets betydelse på 

kontexten.102 

Med de ovannämnda facto, är det förståeligt att begreppet ofta tolkas annorlunda än vad 

lagstiftaren har menad. I denna avhandling hänvisas med skattekringgående i den 

begränsade juridiska betydelsen av begreppet. Utanför begreppets omfattning lämnas då 

till exempel mörkläggande av inkomster och givande av missledande eller felaktiga 

information i skattedeklaration.  

3.1.3 Skattebedrägeri - att undgå skatt 

I sammanhang med diskussionen om skattekringgående är det viktigt att lyfta fram 

också begreppet undgå skatt, som nämns till exempel i näringsskattelagens 52 h §. 

Innehållet av begreppet lämnas ändå oklart i lagstiftningen. I den engelskspråkiga 

kontexten talas det om ”tax evasion”, som klart indikerar ett fenomen som liknar sådant 

skattebrott, som till exempel skattebedrägeri, vilken är klart mer fördömligt begrepp än 

skattekringgående. Därför borde med undgående av skatt i 52 h § avses närmast sådana 

åtgärder som har brottsliga drag.103  

 
100 Penttilä, 2017, s. 131 
101 Knuutinen, 2012, s. 7 
102 Knuutinen, 2015a, s. 7–8 
103 Andersson & Penttilä, 2014, s. 796 
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I direktivet om företagsomstruktureringen används det ordet skatteundandragande, 

vilket motsvarar skattebedrägeri, som regleras genom 29 kap. 1 § i strafflagen (39/1889). 

Med skattebedrägeri avses undanhållande av information, givande av felaktiga 

uppgifter, annan försittande med syften att kringgå skatt eller annars agerande på ett 

svekfullt sätt. Det finns i strafflagen också skilda bestämmelser om grovt och lindrigt 

skattebedrägeri. Från perspektiv av definiering av begrepp mellan straffrätt och 

skatterätt finns det ändå ingen skillnad med dessa olika nivåer av åtgärdens allvarlighet, 

eftersom det är i varje fall frågan om förbjuden och kriminaliserad verksamhet.104 

3.2 Reglering av skattekringgående i EU-lagstiftningen 

Kringgående av skatt har verkligen blivit märkt också på internationella nivån, och EU 

har tagit flera åtgärder för att hindra kringgående av skatt. I detta kapitel kommer jag att 

presentera de viktigaste av dessa åtgärder, det vill säga bland annat direktivet om 

företagsomstruktureringar och det så kallade skattekringgåendedirektivet, som båda kan 

tillämpas vid företagsomstruktureringar. 

3.2.1 Art. 15 i direktivet om företagsomstruktureringar 

Som sagt, regleringen av skattekringgående baserar sig på EU-rådets direktiv 

2019/133/EG om företagsomstruktureringar. Mer specifikt, stadgas om kringgående av 

skatt i direktivets 15:e artikel. Enligt artikeln, kan en medlemsstat vägra att tillämpa 

direktivets bestämmelser gällande företagsomstruktureringar eller återkalla förmånen 

från dessa, helt eller delvis, ifall den huvudsakliga motiven för omstruktureringar 

avsedda i direktivet är undvikande av skatt eller skattekringgående. Enligt artikeln, kan 

den fakta, att åtgärden inte har genomförts av godtagbar kommersiell orsak, leda till en 

antagande, att åtgärden har haft undvikande av skatt eller skattekringgående som den 

huvudsakliga motiven för omstruktureringen.  

I artikeln anses med en godtagbar kommersiell orsak, till exempel omorganisering eller 

rationalisering av verksamhet i de bolag som deltar omstruktureringen. Omorganisering 

och rationalisering av verksamhet händer både i partiella delningar och i 

verksamhetsöverlåtelser. Enligt EU-domstolen avses med behörig och acceptabel 

ekonomisk grund annat än att endast strävan efter skattemässig förmån. I motsats till 

det, att den 15:e art. i direktivet om företagsomstruktureringar ska tolkas inskränkt, ska 

 
104 Knuutinen, 2020, s. 27 
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de ekonomiska grunderna avsedda i direktivet betraktas bred. Omfattning av de 

ekonomiska grunderna har inte begränsats på något sätt i direktivet.105 

I artikelns ordalydelse betonas det att man kan misstänka för syftet om 

skattekringgående, om det enda motivet eller ett av de huvudsakligaste motiven för 

omstruktureringen har varit att kringgå eller undgå skatt. Man behöver inte ta ställning 

till det att vilketdera av motiven är det viktigaste.106 På basis av ordalydelsen i artikeln 

räcker det, att skattekringgåendemotiv är ett av de huvudsakliga skälen för 

omstruktureringen. Det krävs således inte bedömande av det viktigaste skäl. Till exempel 

ringa ekonomiska grunder hindrar inte tillämpning av skattekringgåendebestämmelsen, 

om skattekringgående eller undvikande av skatt är ändå ett av de huvudsakliga skälen 

för omstruktureringen. 

Eftersom skattekringgåendebestämmelsen avviker från direktivens huvudidé, ska den 

tolkas inskränkt. I rättspraxisen har EU-domstolen avgränsat förutsättningar för sådan 

här undantagsreglering och å andra sidan lyft fram förutsättningar gällande förfarande 

för tillämpning. När nationella skattemyndigheter övervakar, ifall motiven för 

arrangemang har varit att kringgå skatt, ska dom inte nöja sig med i förhand bestämda 

allmänna eller kategoriska värderingsgrunder, utan omstruktureringen ska värderas 

genomgående skilt i varje fall. Skatteskyldige ska ha en möjlighet att bevisa, att det finns 

företagsekonomiska grunder, som inte beror på beskattning, för omstruktureringen.107 

3.2.2 Andra bestämmelser om skattekringgående i EU-lagstiftning 

Strävande mot att hindra kringgående av skatt syns utöver direktivet om 

företagsomstruktureringar också i andra delar inom EU-lagstiftning. Det finns till 

exempel i moder-dotterbolagsdirektivet 2011/96/EU en special skattekringgående-

bestämmelse för åtgärder som har upptagits för att uppnå sådana skatteförmåner som 

strider mot direktivets mening. Dessutom publicerade Europeiska kommissionen på 

basis av OECD:s BEPS-initiativen i januari 2016 ett åtgärdspaket för att hindra 

skattekringgående, och som påföljd för detta publicerades det i juli 2016 ett skilt 

skattekringgåendedirektiv 2016/1164/EU, som syftar till att hindra aggressiv 

skatteplanering. Genom skattekringgåendedirektiv syftas således att ge nationella 

bolagsskattesystem ett minimiskydd mot kringgående av skatt överallt inom unionen. 

 
105 Penttilä, 2017, s. 136 
106 RP 193/2005 
107 Knuutinen, 2021, s. 64 
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Målet med skattekringgåendedirektivet är att hindra sådana situationer, där 

skatteskyldiga försöker minska deras skattebelopp och agerar mot lagstiftningen syfte 

genom att utnyttja skillnader i nationella skattesystemen. Ofta är det frågan om så kallad 

aggressiv skatteplanering, där till exempel internationell koncern syftar till att flytta 

inkomst från en stat med högre beskattning till en stat med lägre skattesats eller att avdra 

utgiften i en stat utan att den motsvarande inkomsten beskattas i en annan stat.108 

Skattekringgåendedirektivet består av bestämmelser som begränsar avdragbarhet, 

bestämmelser som handlar om utflyttningsbeskattning, en generalklausul mot 

skattekringgående, bestämmelser om utländska bassamfunder samt 

hybridbestämmelser. Vid företagsomstruktureringar kan särskild den allmänna regeln 

mot missbruk i direktivets 6:e artikel bli betydande. Enligt den allmänna regeln ska en 

medlemsstat inte ta hänsyn till sådana arrangemang eller serier av arrangemang, vars 

huvudsakliga motiv eller ett av de huvudsakliga motiven har varit att nå en skatteförmån 

som strider mot syften av den tillämpade skattelagen, och som inte är genuina med 

beaktande av alla fakta och omständigheter, som hänför till saken. Enligt art. 6.2 ska ett 

arrangemang eller en serie av arrangemang betraktas som icke-genuin i den utsträckning 

som de inte baserar sig på giltiga kommersiella skäl, som motsvarar den ekonomiska 

verkligheten. Enligt art. 6.3 vid tillämpning av regeln om missbruk ska skattepliktigt 

underlag räknas enligt nationell lagstiftning. 

3.3 Inhemsk lagstiftning 

Före implementering av direktivet om företagsomstruktureringar fanns det i Finland 

inte sådan skattekringgåendereglering som avses i direktivet. Med tidigare 

skattelagstiftning kunde man inte egentligen ingripa i uppenbara 

skattekringgåendeaktioner då, när skattebehandling har i lagstiftningen kopplad ihop 

med förfaringssätt som används vid företagsomstruktureringen. Då har lagstiftningens 

syfte stannad i bakgrunden vid tolkning.109  

Rättsnormer kan vara i strid med varandra. Det som gäller alltid, är att speciella 

stadgandena förskjuter generalklausulen om dom strider med varandra.110 Före 

implementeringen av direktivet om företagsomstruktureringar fanns det redan en 

generalklausul om skattekringgående i BFL 28 §, så det skulle inte ha varit nödvändigt 

 
108 Viitala, 2016, s. 336–337 
109 RP 177/1995 
110 Hirvonen, 2011, s. 40–41 



38 
  

att stadga en speciell skattekringgåendebestämmelse. Vid omstruktureringssituationer 

skulle 28 § i BFL ha blivit tolkats så, att den inte strider med direktivet. Existens av två 

olika bestämmelser som båda hindrar skattekringgående kan särskild i praktiken orsaka 

oklarhet om det, vilkendera av bestämmelser ska tillämpas särskild, när påföljder av 

tillämpning av dom kan skilja från varandra.111 Som en specialstadgande prioriteras 

således näringsskattelagens 52 h §, men till exempel i sammanhang med serieåtgärder 

kan BFL 28 § används som kompletterande regel.112 

3.3.1 Speciell stadgande om skattekringgående i 52 h § i 
näringsskattelagen 

För att förhindra särskilda skattekringgåendesträvanden finns det i näringsskattelagen 

en speciell stadgande om skattekringgående, 52 h §. Vid tolkning av den, är det å ena 

sidan frågan om vilka krav ska en företagsomstrukturering fylla för användning av vanlig 

lagtolkning och å andra sidan om det, när kan vanliga lagtolkningen åsidosättas och 

anses att den gjorda företagsomstruktureringen är redan i sig eller som en del av annan 

process kringgående av skatt.113 Implementering av speciell stadganden om 

skattekringgående i sammanhang med företagsomstruktureringar motiverades i 

lagberedningsmaterial med det, att meningen med stadganden är att betona beaktande 

av syftet med företags-omstruktureringsbestämmelser som berättigar till 

skatteförmåner vid tolkning av dessa bestämmelser.114 

Bestämmelsen för att hindra kringgående av skatt gällande särskilt 

företagsomstruktureringar finns alltså i näringsskattelagens 52 h §. Vid tillämpning av 

den, fyller omstruktureringen de förutsättningar som ställs i näringsskattelagens 52 – 52 

g §, men dessa bestämmelser tillämpas ändå inte, på grund av omstruktureringens 

skattekringgåendenatur.115 Så, om det kommer tydligt fram, att det huvudsakliga motivet 

eller ett av de huvudsakliga motiven för partiell delning eller verksamhetsöverlåtelse har 

varit att kringgå eller undvika skatt, kan man enligt 52 h § i näringsskattelagen avstå från 

att tillämpa bestämmelserna i 52 c-d §. Meningen med näringsskattelagens 52 h § 

gällande kringgående av skatt är inte att hindra vanlig skatteplanering, utan att hindra 

beviljande av förmåner som ingår i bestämmelser om företagsomstruktureringar då, när 

 
111 Andersson & Penttilä, 2014, s. 794–795 
112 Kukkonen & Walden, 2020, s. 351 
113 Kukkonen & Walden, 2020, s. 351 
114 Andersson & Penttilä, 2014, s. 795 
115 Penttilä, 2017, s. 129 
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skattemässiga aktörer utformar det huvudsakliga motivet eller ett av de huvudsakliga 

motiven för hela omstruktureringen.116  

Näringsskattelagens 52 h § begränsar inte tillämpande av näringsskattelagens 

bestämmelser om företagsomstruktureringar annars än då, om omstruktureringen har 

genomförd med syften att kringgå skatt. Således ska omstruktureringen framkalla en 

skatteförmån som strider mot lagens syfte. Avsaknad eller ”smalhet” av 

företagsekonomiska grunder är en annan sak än att den enda eller ett av de huvudsakliga 

motiven för omstruktureringen är undgående eller kringgående av skatt. Därför kan man 

inte låta bli att tillämpa bestämmelser om företagsomstruktureringar i 

näringsskattelagens 52 c-d §, även om omstruktureringen skulle enligt 

skattemyndigheten eller domstolen vara oändamålsenlig eller ha för ”smala” 

företagsekonomiska grunder.117 Eftersom företagsomstruktureringsbestämmelser i 

direktivet och i näringsskattelagen påverkar beskattning av både de deltagande företag 

och deras ägare, kan de ekonomiska grunder, som hindrar tillämpande av 

näringsskattelagens 52 h §, hänföra sig till de deltagande bolag, men också till deras 

ägare. Företagsekonomiska grunder av ens en deltagare kan vara tillräckliga från 

perspektiv av näringsskattelagens 52 h §.118 På motsvarande sätt för frågan om 

skattekringgåendesyfte, räcker det att ens en deltagare i företagsomstruktureringen, 

inkluderande aktieägarna, har som ett syfte att undgå eller kringgå skatt för tillämpning 

av näringsverksamhetslagens 52 h §. 

Till syften att undgå eller kringgå skatt i samband med företagsomstrukturering kan 

hänvisa till exempel grundande av olika konstgjorda bulvanbolag, genomförande av flera 

företagsomstruktureringsåtgärder i rad, nedläggande av bolagiserad verksamhet snart 

efter överlåtelse eller snabb vidareförsäljning efter överlåtelsen av medel eller aktier som 

överlåtits i till exempel verksamhetsöverlåtelse. Men i sådana här situationer är det 

avgörande, ifall det finns företagsekonomiska grunder för omstruktureringen. Till 

exempel genomförande av flera företagsomstruktureringar i rad är inte 

skattekringgående i sig. Man rör på skattekringgåendes område först då, när tillgång på 

skatteförmån som strider mot lagens syfte väger i vågskålen mer än, eller lika mycket 

som företagsekonomiska grunder.119 Det är inte heller frågan om sådan verksamhet, dit 

man skulle kunna tillämpa näringsskattelagens 52 h §, om man endast strävar efter att 

 
116 Skatteförvaltning, 2020a, 5 
117 Penttilä, 2017, s. 131 
118 Penttilä, 2017, s. 136 
119 Andersson & Penttilä, 2014, s. 797 
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få uppskovsförmånen, som är tillåtet samt till och med är egentligen hela idén bakom 

denna regel.120 

Näringsskattelagens 52 h § avviker från 15:e art. i direktivet om företags-

omstruktureringar i det avseendet, att den inte innehåller en likadan antagande som det 

finns i direktivet om det, att ifall arrangemangen inte har genomförts för ekonomiska 

skäl, kan det betyda, att den huvudsakliga motiven för arrangemangen har varit att 

kringgå skatt. Detta betyder, att endast bristande företagsekonomiska motiven kan inte 

leda till tillämpning av näringsskattelagens 52 h §.121 Vid tolkning av näringsskattelagens 

52 h § ska direktivet om företagsomstrukturering, syftet med direktivet samt Europeiska 

unionens domstolens (EUD) avgörandepraxis gällande direktivets tillämpning tas i 

beaktande. På basis av avgörandepraxisen ska nationella myndigheter vid 

övervakningen av det om skattebedrägeri eller kringgående av skatt är det huvudsakliga 

motivet eller ett av de huvudsakliga motiven för arrangemanget, i varje fall undersöka 

hela omstruktureringen.122  

3.3.2 Generalklausul i BFL 28 § 

Som följd av skattekringgåendedirektiv ska en medlemsstat i bolagsbeskattning tillämpa 

en skattekringgåendebestämmelse, som är åtminstone lika omfattande som den 

allmänna regeln om missbruk i skattekringgåendedirektivet. I vår inhemska lagstiftning 

motsvarar generalklausulen i BFL 28 § i hög grad bestämmelsen i 

skattekringgåendedirektivet.123  

Lag om beskattningsförfaranden innehåller en generalklausul om kringgående av skatt. 

Syftet med generalklausulen i 28 § är att förhindra ogrundade skatteförmåner. Enligt 

bestämmelsen, de omständigheter och åtgärder som har givits en rättslig form som inte 

motsvarar sakens egentliga natur, kan bli förbisett i beskattningen. I bestämmelsen 

kommer det också fram att, om någon annan åtgärd har tydligen vidtagits med syften att 

bli befriad från skatt, kan den beskattningsbara inkomsten värderas.124  

Om skattekringgående kan det vara frågan om då, när en rättshandling är civilrättsligt 

oklanderlig. Vid beskattning, tolkas skattelagstiftning som den har menats, och då 

 
120 Kukkonen & Walden, 2016, s. 304 
121 Penttilä, 2017, s. 131 
122 Skatteförvaltning, 2020a, 5 
123 Viitala, 2016, s. 344 
124 Skatteförvaltning, 2016, 1 
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behöver man tolka innehållet i en rättshandling, rättsliga begrepp eller skillnaden mellan 

den civilrättsliga formen och det ekonomiska innehållet. Om skillnaden kommer inte 

fram i skattelagstiftningen, och den kan inte heller motiveras med vanlig tolkning av 

skattelagen, kan man tillämpa bestämmelsen om kringgående av skatt, och avvika från 

eller förbise det civilrättsliga begreppet och dess rättsliga påföljder i en viss 

rättshandling. En förutsättning för avvikande eller förbiseende är, att man har använt 

den civilrättsliga åtgärden huvudsakligen för att nå skatteförmåner. Då saknas det alltså 

tillräckliga företagsekonomiska grunder för denna åtgärd.125 

3.4 Påverkan av tillämpande av de ovannämnda bestämmelserna 

Det är viktigt att också förstå, vad som händer om man blir skyldig av skattekringgående 

i samband med företagsomstruktureringen. Bemötande av skattekringgående skiljer 

beroende på det om näringsskattelagens 52 h § eller BFL 28 § tillämpas. Enligt 

ordalydelsen i den förstnämnda lagspunkten, tillämpas bestämmelserna om 

skatteförmåner i 52 och 52 a-g § inte, ifall det är uppenbart att det enda motivet eller ett 

av de huvudsakliga motiven för omstruktureringen har varit att undgå eller kringgå 

skatt. Således förlorar skatteskyldige den till kontinuitetsprincipen hänförande 

skatteförmånen, som annars beviljas enligt bestämmelserna om företags-

omstruktureringar i näringsskattelagen. Ordalydelsen i näringsskattelagens 52 h § 

lämnar ändå oklart vad som händer i beskattningen, ifall bestämmelsen tillämpas. I 

praktiken betyder det ju till exempel för delningar, att delningen bemötas enligt 

bestämmelser om upplösande av ett aktiebolag. Detta innebär, att i bolagets beskattning 

redovisas det sannolika överlåtelsepriset för överlåtande egendom och utdelningen som 

aktieägaren får från det upplöst bolag bemötas i beskattning som överlåtelsevinst. 

Ifall BFL 28 § tillämpas i stället för näringsskattelagens 52 h § vid en 

företagsomstrukturering, betyder det ju, att omstruktureringen i sig har varit lagenlig. 

Enligt BFL 28 § händer rättelse av skattekringgående så, att man förfar som om den 

riktiga formen, som motsvarar sakens egentliga natur eller syftemål hade använts. Det 

vill säga, i sådan situation ger skattemyndigheten en ny betydelse för en åtgärd, som 

avviker skatteskyldiges åsikt om frågan, vilket naturligtvis leder till ändrad 

skattebehandling.  Skatteskyldige ska ha en möjlighet att utreda om de förhållandena 

som påverkar situationen, och å andra sidan måst skattemyndigheten motivera varför 

 
125 Skatteförvaltning, 2016, 1 
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strider åtgärden mot dess egentliga natur eller syftemål, och hur har saken värderats 

samt varför har skatteskyldiges motiveringar avslagits. 
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4 VERKSAMHETSGREN I RÄTTSPRAXIS 

Nuförtiden är det allmänt klart, att bedömning av en verksamhetsgren händer 

skatteskyldigbaserad. Därför ska utgångspunkten vara det, att existens av en 

verksamhetsgren kan bäst bedömas av skatteskyldige själv. Trots detta, kan 

skattemyndigheter ifrågasätta skatteskyldiges uppfattning. Därför finns det massor av 

avgöranden i rättspraxis från giltighetstiden av företagsomstruktureringsreglering 

gällande det, om helheten som är föremålet för överlåtelsen i partiell delning eller 

verksamhetsöverlåtelse utgör en verksamhetsgren.126 Det är också vanligt att särskild vid 

större omstruktureringsprojekt begär man ett förhandsavgörande från Central-

skattenämnden för att säkra bakgrunden för omstruktureringen. När företag och deras 

ägare planerar en företagsomstrukturering måste de kunna med tillräcklig säkerhet att 

förutse, hur dessa åtgärder påverkar deras beskattning. Annars är det svårt att förutse 

det om den planerade åtgärden är ekonomiskt rationellt.127 

I detta kapitel kommer jag att presentera icke-publicerade fallet HFD 2020 T 3837, samt 

några andra liknande fall gällande begreppet verksamhetsgren. Genom att presentera 

dessa rättsfall vill jag förklara och exemplifiera på praktisk nivå hur ska utformande av 

en verksamhetsgren tolkas egentligen samt redogöra den nuvarande tolkningslinjen av 

HFD. 

4.1 HFD 2020 T 3837 (icke-publicerad) 

Detta kapitel baserar sig på Seppo Penttiläs rättsfallsanalys av en icke-publicerad HFD 

beslut 2020 T 3837 i Tilisanomat publicerad i november 2020.128 

I fallet var det frågan om A Ab, som var ett finskt familjebolag, vars verksamhet var 

branschövergripande. Enligt bolagsordningen utövade bolaget också 

investeringsverksamhet, som koncentrerade sig i värdepappershandel. I slutet av 

räkenskapsperiod 2017 var bokföringsvärde av finansiella värdepapper ungefär 21 

million euro. Investeringsprodukterna av kapitalförvaltarna, dit investerings-

verksamhetens medel har investerats, var främst olika slags fondandelar. 

Bolaget hade ett investeringsråd, som hade utnämnts av en extra bolagsstämma. 

Investeringsrådet sammanträdde 7–10 gånger per år och dess uppgift har varit i första 

 
126 Penttilä, 2020a 
127 Immonen, 2018, s. 25–26 
128 Penttilä, 2020a 
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hand att skapa målsättningar och en konkret strategi för investeringsverksamhet. Till 

uppgifter av investeringsrådets medlemmar hörde också annat investerings-

verksamhetstödande aktiv verksamhet och kontroll av nödvändiga resurser samt 

skötande av möjliga rekryteringar. Investeringsrådets ordförande C använde till sina 

uppgifter i genomsnitt 1–2 arbetsdagar per vecka, och var regelbundet i kontakt med 

kapitalförvaltarna. Utöver investeringsrådet hade bolaget inga anställda i 

investeringsverksamhet. Investeringsrådets medlemmar fick en månatlig belöning för 

sina uppgifter. 

Bolagets styrelse hade gjort ett principbeslut om det att styrelsen inte leder eller 

övervakar bolagets investeringsverksamhet och är inte ansvarig för 

investeringsverksamheten alls, utan investeringsrådet bär ansvaret över denna ensam. 

Investeringsrådet gav fullmakten och anvisningar, samt övervakade kapitalförvaltarna, 

som var ansvariga för daglig handel. Under 2016–2018 hade det varit i genomsnitt över 

10 transaktioner per månad. I de mest betydande köpslående bad kapitalförvaltarna om 

lov från investeringsrådet. Investeringsrådet och speciellt C var också aktivt i kontakt 

med kapitalförvaltarna, genom att giva köp- och försäljningsorder.  

Bolaget har mening att skilja investeringsverksamhet från annan affärsverksamhet 

genom att överföra investeringsverksamhet i partiell delning till ett nytt aktiebolag, som 

grundas för denna orsak. I partiell delning överförs till det övertagande bolag finansiella 

värdepapper, investeringsrådet i sin nuvarande besättning samt avtalen med 

kapitalförvaltarna. Till investeringsverksamhet hänför det inga anläggningstillgångar. 

Det övertagande bolag kommer att hyra ut de lokaler som behövs från A Ab. Skulder av 

A Ab hänför i huvudsak till annat än investeringsverksamhet. 

CSN ansåg i sitt beslut 2019/34, att det inte var frågan om sådant till bolagets 

affärsverksamhet hänvisande helhet av medel och skulder, som organisatoriskt skulle 

uppgöra en finansiell enhet, som klarar sig självständigt. I stället var föremålet för 

överlåtelsen, finansiella värdepapper, som hade investerats genom utomstående 

kapitalförvaltarna, och med vilka det överlåtande bolaget inte idkade aktiv 

näringsverksamhet. I den planerade partiell delning, bestod den överförd egendom 

enligt CSN om enskilda förmögenhetspartier, som inte uppgjorde i näringsskattelagens 

52 c § 2:a moment avsedda verksamhetsgren. På grund av detta, kunde bestämmelser 

om partiell delning i näringsskattelagens 52 c § inte tillämpas för överlåtelse av 

investeringsverksamhet. 
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4.1.1 HFD:s avgörande 

Bolaget gjorde ett klagomål om CSN:s avgörande till Högsta förvaltningsdomstolen. 

HFD ansåg, att i förhandsavgörandeansökan beskriven helhet av investerings-

verksamhetens medel, skulder och förpliktelser utformade i näringsskattelagens 52 c § 

2:a moment avsedda verksamhetsgren, till vars överlåtelse kan bestämmelsen om 

partiell delning tillämpas. 

I början av sin avgörande konstaterar HFD syftet med bestämmelser om partiell delning. 

Syftet med dem, på samma sätt som med andra bestämmelser om 

företagsomstruktureringar, är att möjliggöra genomförande av företagsekonomiskt 

ändamålsenliga företagsomstruktureringar utan skattemässiga hinder. I A Ab hade det 

ansetts vara motiverad att skilja bolagets investeringsverksamhet i ett skilt bolag. Det var 

alltså fråga om företagsomstrukturering som var förenlig med lagstiftningens syfte. 

Således är utgångspunkten i HFD:s avgörande avvikande från CSN:s avgörande. I CSN:s 

avgörande betonas en hänvisning i lagberedningsmaterialet om det, att i 

verksamhetsgren är det inte fråga om överföring av enskilda medel, som CSN tolkade 

överföring av A Ab:s investeringsverksamhet. 

I det föreliggande fall var man att överföra genom en partiell delning 

investeringsverksamhet, till vilken hänförande medel var som sina anskaffningsutgifter 

ungefär 21 million euro. Beslutsfattande gällande investeringsverksamheten var i bolaget 

skild från beslutsfattande av bolagets styrelse till eget investeringsråd. Det kan avses vara 

lite överraskande, att CSN ansåg, att det inte var en ekonomiskt oberoende enhet i 

frågan. HFD ansåg, att investeringsverksamhet av A Ab, med hänsyn till dess omfattning, 

kan betraktas som en oberoende enhet, där bestämmelse om partiell delning kan 

tillämpas. Utöver de ovannämnda fakta nämner HFD investeringsrådets ställning och 

uppgifter i sin avgörande. När dessa beaktades, kunde det inte hindra tillämpning av 

bestämmelser om partiell delning, att investering av investeringsverksamhet tillhörande 

medel hände genom utomstående kapitalförvaltarna. 

4.1.2 HFD:s andra icke-publicerade fall från 2020 

HFD har under året 2020 givit flera icke-publicerade avgöranden, där det har varit 

frågan om det, om den överlåtande helhet i partiell delning eller verksamhetsöverlåtelse 

är en verksamhetsgren.  
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I fallet HFD 2020 T 1127 ansåg HFD, att bestämmelser om verksamhetsöverlåtelse 

kunde tillämpas, när föremålet för överlåtelsen var en helhet, som utformades av helt 

ägd dotterbolagets aktiestock och aktier i tre börsbolag. Egendomsandelar av det 

överlåtande bolag i dessa börsbolag var 18,1–22,6 procent, och det överlåtande bolag var 

det största enskilda aktieägare i dessa börsbolag. Enligt karakterisering av det 

överlåtande bolag var föremålet för överlåtelsen affärsverksamhet av industriell ägande. 

Skatteförvaltning och förvaltningsdomstolen hade ansett att det inte är överlåtelse av en 

verksamhetsgren i fråga. I avgöranden HFD 2020 T 3836 tillämpades bestämmelser om 

verksamhetsöverlåtelse till överföring av gruvverksamhet, även om det övertagande 

bolag behövde skuld- och kapitalfinansiering från moderbolaget för sin verksamhet efter 

överlåtelsen. 

4.2 Tidigare rättspraxis 

Det finns också i den tidigare rättspraxis avgöranden, där under värdering har varit det, 

om överföring av aktier eller investeringsverksamhet utformar en verksamhetsgren som 

avsedd i näringsskattelagens 52 c § 2:a moment. 

4.2.1 HFD 2010:9 

I avgöranden HFD 2010:9 har ansetts, att moderbolaget kan överföra aktiestocken av 

sitt dotterbolag som agerar på en annan bransch genom en partiell delning till ett ny-

grundat aktiebolag. I denna ifrågavarande partiell delning överfördes det inte någon 

annan egendom till det övertagande bolag, än bara dotterbolagets aktier. Till det 

övertagande bolag överfördes det inte heller något annat verksamhet eller personal. HFD 

konstaterade, att dotterbolagets verksamhet utformade från moderbolagets andra 

affärsverksamhet separat verksamhetsområde och en enhet som kan agera oberoende. 

Dotterbolagets aktiestock ansågs utforma en verksamhetsgren avsedd i 

näringsskattelagens 52 c § 2:a moment. 

4.2.2 HFD 2008:74 

I avgöranden HFD 2008:74 uppfylldes kravet om verksamhetsgren däremot inte. I fallet 

tänkte ett bolag som utövade trädgårdsaffärsverksamhet överföra förmögenhet genom 

en partiell delning till ett nytt bolag. Medlen utformades av bankinsättningar, indexlån 

och fondinvesteringar. Eftersom investeringsverksamhet, som bolaget utövade, var inte 

aktiv och den överlåtna egendomen bestod av endast enskilda förmögenhetsposter det 

vill säga penningmedel och fondinvesteringar, ansåg HFD att det inte är frågan om en 

verksamhetsgren som avsedd i 52 c § 2: a mom. i näringsskattelagen. I sin avgörande tog 
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HFD också i beaktande det, att till det övertagande bolaget skulle inte överlåtas personal 

eller anläggningstillgångar. 

4.3 Värdering av de ovannämnda rättsfallen 

I HFD:s avgöranden gällande partiell delning och verksamhetsöverlåtelse har tydligt 

tagits i beaktande syftet med regleringen: möjliggörande av genomförande av 

företagsekonomiskt motiverade företagsomstruktureringar, utan att beskattning blir ett 

hinder för omstruktureringen. HFD har i de ovannämnda fallen från 2020 ändrad lägre 

instansers beslut. Det ser ut som att syftet med regleringen har inte i Skatteförvaltning, 

förvaltningsdomstolar och CSN fått sådant vikt, som den enligt HFD:s avgöranden skulle 

motiverad ha. Meddelandet med HFD:s avgöranden är alltså det, att i partiell delning 

och verksamhetsöverlåtelse ska man inte sätta kravet om verksamhetsgren för hög. Det 

är också bra att komma ihåg, att existens av den verksamhetsgren som krävs i 

bestämmelser, kan bäst avgörs av den skatteskyldig sig själv.129 Fallet HFD 2008:74 

bevisar hur partiell delning är trögare form av företags-omstruktureringen än delning, 

på grund av kravet om verksamhetsgren, som kan hindra genomförande av partiell 

delning.130 

Så, på basis av HFD:s avgörandena och Penttiläs ovanpresenterade kommentarer om 

fallen är det lätt att konstatera, att det har hänt ändring i tolkningslinjen i HFD gällande 

verksamhetsgren. Likadan utveckling kan således förväntas att hända på lägre instanser, 

där nuläget är ju det, att betoningen finns i någon annanstans än i lagstiftningens syfte. 

HFD:s avgöranden särskild från 2020, där kravet om verksamhetsgren har satts lägre än 

kanske tidigare, förenklar och på ett sätt löser problematiken kring verksamhetsgren-

begreppet. HFD:s tolkningslinje ger en större möjlighet till bolagen att bestämma och 

avgöra själv huruvida den överlåtna egendomen utformar en verksamhetsgren eller inte. 

I framtida fall ska också Skatteförvaltning, förvaltningsdomstolar och CSN beakta 

lagstiftningens syfte bättre och ge mer utrymme för skatteskyldiges egen tolkning.  

De ovanpresenterade fallen bevisar också hur olika situationer kan det handla om vid 

tillämpning av bestämmelser i näringsskattelagens 52 c – d §. Således går det inte att dra 

kongruenta gränser för tillämpning av dessa bestämmelser, utan tolkningen ska ske från 

fall till fall. Det är också bra att notera, att i HFD:s avgöranden har man inte tagit 

ställning till tillämpande av skattekringgåendebestämmelser, även om det i vissa fall har 

 
129 Penttilä, 2020a 
130 Penttilä, 2011 
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inte varit frågan om en verksamhetsgren. Det är ju Skatteförvaltningens uppgift att rätta 

skatteskyldiges beskattning vid behov. 

  



49 
  

5 SLUTSATSER 

Det som stannar oförändrad genom tiderna, är att skattkringgående existerar, trots 

hurdana åtgärder tas mot den. Det är nog viktigt, att olika internationella instanser, som 

OECD och EU agerar aktivt för att hindra kringgående av skatt, eftersom den kan skada 

olika delar av ekonomin och samhället, genom att minska skatteinkomster, som används 

för att finansiera till exempel statliga tjänster. Skattekringgående kan också fördröja 

ekonomisk utveckling och störa konkurrensen. Men också åtgärder mot 

skattekringgående kan tyvärr ha samma effekt. Därför är det viktigt vid beslutsfattande 

om åtgärder mot skattekringgående att beakta, att dessa åtgärder inte har negativa 

påföljder för skatteskyldiga eller skattemyndigheter.  

Denna ovanbeskrivna tanke har tydligen beaktats när bestämmelser om kringgående av 

skatt vid företagsomstruktureringar har stadgats. Både direktivet om företags-

omstruktureringar och inhemsk lagstiftning gällande företagsomstruktureringar och 

kringgående av skatt, det vill säga näringsskattelagens 52 - 52 h § innehåller regler om 

möjliga skatteförmåner i sammanhang med företagsomstruktureringar, men också om 

förlorande av dessa förmåner. Under vissa förutsättningar, är det alltså möjligt att nå 

uppskjutning av beskattning i sammanhang med företagsomstruktureringar. Men denna 

uppskjutning kan man också förlora, ifall den enda eller ett av de huvudsakligaste 

motiven för omstruktureringen har varit att undgå eller kringgå skatt. Även om det är 

frågan om bestämmelser mot kringgående av skatt, är syftet med regleringen att 

beskattningen inte ska hindra genomförande av ekonomiskt motiverade 

företagsomstruktureringar. På det sätt, har man vid stadgande av dessa lagar beaktad, 

att åtgärder mot skattekringgående inte får påverka företag negativt. Tvärtom, särskild 

EU-lagstiftningen syftar ju att främja företagens konkurrenskraft och ekonomisk 

utveckling inom unionen. 

Även om lagstiftningen verkar nu som välplanerad, finns det svagheter i regleringen 

också. En av de största svagheter med reglering av företagsomstrukturering 

framkommer i form av tolkningsproblem. Det kan vara svårt att förstå vad som 

egentligen avses som kringgående av skatt. I lagtolkning har därför rättspraxisen fått en 

betonad roll i denna kontext. I rättspraxisen har särskild partiella delningar och 

verksamhetsöverlåtelsen varit akuta, eftersom förutsättningar för uppskjutning av 

beskattning i dessa omstruktureringsformer har lämnat utrymme för tolkning. Detta 

beror på kravet om en verksamhetsgren, som ska uppfyllas för att nå skatteförmåner 

enligt direktivet om företagsomstruktureringar eller näringsskattelagens 52 c - d §. 
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Begreppet verksamhetsgren har inte egentligen definierats i lagstiftningen, utan 

definieringen baserar sig mestadels på tidigare rättspraxis. Med en verksamhetsgren 

menas alltså en helhet av företagets operationer eller egendom, som är ekonomiskt 

oberoende på det sätt att den kan utöva verksamhet självständigt. Vad betyder detta i 

praktiken är då en annan fråga, som leder till att situationer alltid ska tolkas fall för fall. 

Nuförtiden verkar det vara så, att vid tolkning av bestämmelser om partiell delning och 

verksamhetsöverlåtelse när det gäller existens av en verksamhetsgren har särskild i 

HFD:s avgöranden betonats lagstiftningens syfte. HFD:s avgöranden har varit olika med 

avgöranden från lägre instanser som till exempel CSN eller Skatteförvaltning, vilket 

betyder att i dessa har lagstiftningens syfte inte fått lika mycket vikt vid tolkning som i 

HFD. Detta kommer säkert att ändras, eftersom HFD:s avgöranden brukar ge ramar för 

lagtolkning, som följs i lägre instanser. Så det är lätt att anta att den allmänna 

tolkningslinjen gällande utformande av en verksamhetsgren kommer att ändras mot 

HFD:s tolkningens riktning i framtiden. Det är också möjligt, att bolagets egen åsikt får 

mer vikt, eftersom det är ju bolaget själv som kan best konstatera om den överlåtna 

egendomen utgör en verksamhetsgren eller inte.  
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