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HÖGSTA 
FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS 
DOM 

 

Dok.Id 115845     
     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  
Box 2293 
103 17 Stockholm 

Birger Jarls torg 13 08-561 676 00  08-561 678 20 måndag – fredag 
08:00-16:30 

 
E-post: 
hogstaforvaltningsdomstolen@dom.se 

 
 

 
    Mål nr 
    5070-09 
 
 
meddelad i Stockholm den 27 januari 2012 
 
KLAGANDE 
Skatteverket 
171 94 Solna 
 
MOTPARTER 
1. Bodens Kommunföretag AB 
 
2. Bodens Energi AB 
 
Ombud för båda: AA 
Sveriges Kommuner och Landsting 
118 82 Stockholm 
 
ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Skatterättsnämndens beslut den 6 juli 2009 i ärende dnr 15-09/D, se bilaga 
 
SAKEN 
Förhandsbesked angående inkomstskatt 
 
___________________ 
 

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS AVGÖRANDE 

 

Högsta förvaltningsdomstolen fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked. 

 

YRKANDEN M.M. 

 

Skatteverket yrkar att förhandsbeskedet ska fastställas när det gäller tillämpningen 

av bestämmelserna i 24 kap. 10 a – 10 c §§ inkomstskattelagen (1999:1229). När 

det gäller frågan om tillämpningen av lagen (1995:575) mot skatteflykt 
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(skatteflyktslagen) yrkar Skatteverket att förhandsbeskedet ska ändras så att 

Bodens Energi AB (Energibolaget) vägras avdrag för räntor till Bodens kommun. 

Skatteverket anför bl.a. följande. 

 

Bodens Kommunföretag AB:s (Kommunföretaget) förvärv av Energibolaget från 

kommunen mot att Kommunföretaget lånar pengar från kommunen kräver inte att 

kommunen har några medel att låna ut. Kommunen är såväl säljare som utlånare 

och några medel att låna ut behövs därför inte. Kommunen får tillbaka de utlånade 

medlen i form av likvid för aktierna. Den jämförelse som Skatterättsnämnden gör 

mellan de låneförhållanden som föreligger efter de i ansökan beskrivna 

transaktionerna med ett läge som skulle ha kunnat uppnås om de ursprungliga 

transaktionerna gjorts annorlunda är därför inte rättvisande. Om kommunen står i 

begrepp att investera i en fjärrvärmepanna finns i ursprungsläget kanske inga 

medel att låna ut. Om kommunen i ett sådant läge väljer att ett direktägt bolag tar 

ett externt lån för att förvärva ett annat bolag från kommunen för dessa pengar och 

pengarna sedan lånas ut till det andra bolaget för förvärv av fjärrvärmepannan 

synes Skatterättsnämnden mena att ett sådant förfarande inte skulle kunna 

underkännas med stöd av skatteflyktslagen. Det är just sådana förfaranden som 

lagstiftningen syftar till att motverka, dvs. att värdet på delägarrätter som redan 

innehas av intressegemenskapen används för att etablera interna 

skuldförhållanden. Den skuld som Kommunföretaget har hos kommunen har 

uppkommit vid ett förvärv av delägarrätter från kommunen. Det förfarande som 

beskrivs i ansökningen om förhandsbesked vidtas enbart för att undgå en 

avdragsbegränsning och inte av affärsmässiga skäl i övrigt.  

 

Kommunföretaget och Energibolaget motsätter sig att förhandsbeskedet ändras 

och anför bl.a. följande. 

 

Lagstiftaren har under lagstiftningsarbetet informerats om hur lån hos kommuner 

skulle omstruktureras om förslaget skulle genomföras och att några ytterligare 

skatter därför inte kunde påräknas från kommunsektorn. Lagstiftaren har också 

informerats om att kommunala internbanker finns och varför utvecklingen av 

sådana är ändamålsenlig för det allmänna. I den mån de nu aktuella förfarandena 
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ska anses olämpliga ur skattesynpunkt har det därför funnits möjlighet att anpassa 

lagstiftningen. Så har dock inte skett. Av detta följer att lagstiftaren inte kan anses 

ha haft några invändningar mot förfarandet, vilket enligt praxis innebär att 

förfarandet måste vara förenligt med lagstiftningens syfte.  

 

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET 

 

Högsta förvaltningsdomstolen gör samma bedömning som Skatterättsnämnden. 

 

 

Margit Knutsson Kristina Ståhl 

 

 

Olle Stenman Anita Saldén Enérus 

 

 

Erik Nymansson 

 

 

   Johan Rubenson 

   Föredragande justitiesekreterare 

 

Avd. II 

Föredraget 2011-12-14 

 


