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Stiftelsen Rättvis skatteprocess vill härmed lämna följande yttrande om remissen 

av promemorian Begränsning av avdragsrätten för underskott från tidigare år.  

 

Om Rättvis skatteprocess 

Rättvis skatteprocess är en oberoende insamlingsstiftelse grundad 2016, som hjälper privatpersoner 

och småföretagare som blivit orättvist behandlade i skatteprocessen att tillvarata sina rättigheter. 

Stiftelsen arbetar genom att främja domstolsprövningar, forskning, utbildning och allmän debatt för 

att bidra till en rättssäkrare och rättvisare skatteprocess. 

 

Generella synpunkter 

Stiftelsen Rättvis Skatteprocess ansluter sig till den kritik mot förslaget som 

lämnats av justitierådet Margit Knutsson1, en av domarna i det mål som fått 

regeringen att utarbeta promemorian och förslaget. Därutöver vill vi framföra 

följande. 

Det har under lång tid funnits olika regler i såväl inkomstskattelagen som i 

särskilda författningar för att begränsa möjligheterna att utnyttja förluster i ett 

aktiebolag som varit föremål för ägarskifte. Ibland har det varit olika regler för 

fåmansföretag och flermansbolag. Det har dock under lång tid varit möjligt att 

genomföra ägarskiften med bibehållna förluster, avseende s.k. årsförluster. 

 

1 Publicerad i Norstedts juridik/Svensk Skattetidning, 2021-08-17.  
https://juno.nj.se/b/documents/3609630  

https://juno.nj.se/b/documents/3609630


Skillnaden mellan årsförluster och ”gamla förluster” har varit direkt åsyftad av 

lagstiftaren, men inte särskilt väl motiverad.  

Nuvarande regelsystem utarbetades i samband med en större förändring av 

reglerna för företagsbeskattning. Reglerna hade till syfte att bland annat likställa 

fåmansföretag och flermansföretag vad avser möjligheterna att ”överlåta förluster”. 

De hade också till syfte att kliniskt definiera vilka situationer som lagstiftningen 

avsåg träffa, och därmed komma bort från bedömningar av skälen bakom 

företagsöverlåtelserna. Lagstiftaren ansåg inte att bedömning av ”affärsmässiga 

skäl” var en uppgift lämplig för domstolar eller skattemyndigheter.  

Reglerna utformades så att om det fanns ett tillräckligt stort eget kapital i företaget 

i förhållande till förlusterna, kunde ett ägarskifte ske utan att förlusterna 

påverkades. Begränsningen bestämdes till 200 procent av köpeskillingen för 

aktierna i förlustbolaget. Lagstiftaren var dock medveten om att reglerna lätt skulle 

kunna kringgås genom kapitaltillskott strax före försäljningen, och därför infördes 

särskilda begränsningsregler avseende sådana kapitaltillskott som lämnats under 

försäljningsåret eller två år dessförinnan. Lagstiftaren införde dock medvetet inga 

kvalitetskrav på tillgångarna i det överlåtna bolaget 

I regeringens promemoria redovisas inte varför den tidigare lagstiftningen var 

felaktig. I stället finns det svepande formuleringar, liksom det finns i minoritetens 

votum i Högsta Förvaltningsdomstolen, om att ”förhindra handel med skalbolag 

som innehåller förluster”. Det är anmärkningsvärt att två justitieråd vill tillämpa 

lagen mot skatteflykt på ett förfarande som direkt överensstämmer med lagens 

bokstav och också med motiven till förändringen av lagen, för att i stället tillämpa 

upphävd lagstiftning.  

Utan redovisad statistik om hur stor omfattning de påstådda kringgåendena har 

haft, är det inte heller möjligt att ha en uppfattning om det över huvud taget är 

angeläget med en förändrad lagstiftning. Den föreslagna lagstiftningen ger också 

upphov till svårbedömda situationer, som tidigare lagstiftning medvetet försökt 

undvika. Den uppmuntrar också till transaktioner i samråd mellan köpare och 

säljare som till stor del kommer att göra de föreslagna ändringarna verkningslösa. 

Rättvis skatteprocess anser därför att förslaget inte ska genomföras. 

 

Sven-Åke Bergkvist 

Ordförande 
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