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___________________

REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE
Regeringsrätten avslår överklagandet avseende inkomsttaxeringen.
Regeringsrätten avslår yrkandet om ersättning för kostnader.
Regeringsrätten fastställer vad kammarrätten förordnat om sekretess.
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YRKANDEN M.M.
AA yrkar att Regeringsrätten fastställer att lagen (1995:575) mot skatteflykt inte
är tillämplig i målet och att han ska beskattas för skillnaden mellan det utbetalade
beloppet och anskaffningskostnaden för rätten till återbetalning av det villkorade
aktieägartillskottet som inkomst av kapital. Han yrkar vidare ersättning för
kostnader i länsrätten med 6 875 kr, i kammarrätten med 10 000 kr och i
Regeringsrätten med 18 000 kr. AA anför bl.a. följande. Han har tagit upp
återbetalningen enligt den praxis som gäller (RÅ85 1:10 och RÅ 1988 ref. 65) och
återbetalningen i sig ger inte upphov till någon skatteförmån. Skatteförmånen i
Skatteverkets jämförelse uppkommer inte till följd av att beskattning sker i
inkomstslaget kapital utan till följd av att köpeskillingen för rätten till det
villkorade aktieägartillskottet understiger återbetalat belopp. Skatteverket hävdar
att ett mer näraliggande förfarande hade varit att Englabo AB, som förvärvade
aktierna i Jäxbo AB, hade förvärvat rätten till aktieägartillskottet. Anledningen till
att Englabo AB inte förvärvade rätten till återbetalning var att han hade bibringats
den uppfattningen att underskottet i Jäxbo AB då skulle gå förlorat skattemässigt.
Härtill kommer att existensen av aktieägartillskottet inte blev känd för honom
förrän tre dagar före förvärvet vid den s.k. due diligence som då företogs. Det var
nödvändigt att han fick kontroll över rätten till återbetalning så att varken säljaren
eller någon utomstående i framtiden skulle kunna rikta krav mot Jäxbo AB. Det
torde inte råda något tvivel om att det var affärsmässigt motiverat att förvärva
rätten till återbetalning av aktieägartillskottet.
Skatteverket bestrider bifall till överklagandet och anför bl.a. följande. Det
villkorade aktieägartillskottet ingår som ett led i ett förfarande för att undvika
beskattning enligt bestämmelserna i 57 kap. inkomstskattelagen (1999:1229), IL.
Återbetalningen av aktieägartillskottet har medfört en betydande skatteförmån
jämfört med om han lyft utdelning från Iacobi Günther Capital S.A.
Koncernbidraget som möjliggjorde återbetalning av en del av aktieägartillskottet
tillfördes Jäxbo AB från Jönsarbo Bruk AB. AA, som är ensam aktieägare i Iacobi
Günther Capital S.A., kontrollerar samtliga bolag inom koncernen. Han har
medverkat i följande serie av rättshandlingar som lett till en väsentlig
skatteförmån för honom, nämligen Englabo AB:s förvärv av Jäxbo AB, det egna
förvärvet av det villkorade aktieägartillskottet, beslutet om koncernbidrag som
möjliggjorde återbetalning av en del av tillskottet och det därpå följande beslutet
om återbetalning. Vid en objektiv bedömning synes skatteförmånen ha utgjort det
övervägande skälet för förfarandet. Det av AA tillämpade förfarandet innebär att
han undgår att träffas av den progressiva beskattning som är syftet med
bestämmelserna i 57 kap. IL. En taxering på grundval av förfarandet skulle strida
mot lagstiftningens syfte.
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SKÄLEN FÖR REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE
Iacobi Günther Capital S.A. är ett i Luxemburg hemmahörande moderföretag i en
koncern i vilken ingår dotterbolaget Jönsarbo Bruk AB. Samtliga aktier i Iacobi
Günther Capital S.A. ägs av AA. Englabo AB, som är ett helägt dotterbolag till
Jönsarbo Bruk AB, förvärvade år 2001 samtliga aktier i Jäxbo AB från ett brittiskt
företag. Samtidigt förvärvade AA från samma företag för 10 000 kr rätten till
återbetalning av ett villkorat aktieägartillskott avseende Jäxbo AB med nominellt
värde av 17 417 000 kr. Under år 2002 fick Jäxbo AB koncernbidrag. Efter beslut
av 2003 års ordinarie bolagsstämma i Jäxbo AB återbetalades 1 000 000 kr av
aktieägartillskottet till AA. AA deklarerade en kapitalvinst om 990 000 kr vid
2004 års taxering.
AA har varit verksam i koncernen på sådant sätt att utdelning från Iacobi Günther
Capital S.A. omfattas av bestämmelserna i 57 kap. IL. Länsrätten, liksom tidigare
Skatteverket, har beskattat AA för utdelning om 990 000 kr från Iacobi Günther
Capital S.A. med fördelning mellan inkomstslagen tjänst och kapital.
Kammarrätten har kommit till samma resultat efter att ha funnit att
skatteflyktslagen är tillämplig.
Regeringsrätten konstaterar att utbetalningen till AA rent faktiskt gjorts av Jäxbo
AB, av medel tillhöriga det bolaget och på grundval av ett av AA förvärvat
återbetalningsanspråk. Bestämmelserna i IL ger inte stöd för att anse att AA i
själva verket erhållit utdelning från Iacobi Günther Capital S.A. En beskattning i
enlighet med det synsättet kan därför komma i fråga endast inom ramen för en
tillämpning av skatteflyktslagen.
Enligt 2 § skatteflyktslagen ska vid taxeringen hänsyn ej tas till rättshandling, om
1. rättshandlingen, ensam eller tillsammans med annan rättshandling, ingår i ett
förfarande som medför en väsentlig skatteförmån för den skattskyldige, 2. den
skattskyldige direkt eller indirekt medverkat i rättshandlingen eller rättshandlingarna, 3. skatteförmånen med hänsyn till omständigheterna kan antas ha
utgjort det övervägande skälet för förfarandet och 4. en taxering på grundval av
förfarandet skulle strida mot lagstiftningens syfte som det framgår av skattebestämmelsernas allmänna utformning och de bestämmelser som är direkt
tillämpliga eller har kringgåtts genom förfarandet.
AA har genom sitt ägande i Iacobi Günther Capital S.A. kontrollerat de aktuella
bolagen. Det av AA förvärvade anspråket på återbetalning av det villkorade
aktieägartillskottet har för honom haft ett värde endast på grund av det avgörande
inflytande som han, utan att själv vara aktieägare, haft över Jäxbo AB. Det är
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ostridigt att utbetalningen till honom inte skulle ha kunnat komma till stånd om
inte Jäxbo AB tillförts koncernbidrag i viss omfattning. Det framstår vidare som
klart att det egentliga skälet för förfarandet varit att ge AA en möjlighet att, under
åberopande av det villkorade aktieägar-tillskottet, lyfta vinstmedel från koncernen
med beskattning enbart i inkomstslaget kapital och därmed undgå en beskattning
enligt bestämmelserna i 57 kap. IL.
Regeringsrätten finner att de i 2 § 1-4 skatteflyktslagen angivna förutsättningarna
är uppfyllda och att hänsyn vid AAs taxering inte ska tas till förvärvet av
återbetalningsanspråket och därmed inte heller till utbetalningen från Jäxbo AB.
I stället ska AA taxeras som om han erhållit utdelning från Iacobi Günther Capital
S.A. Överklagandet avseende inkomsttaxeringen ska därför avslås.
Skäl att bevilja ersättning för kostnader enligt lagen (1989:479) om ersättning för
kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. föreligger inte.

Gustaf Sandström

Lennart Hamberg

Carl Gustav Fernlund

Margit Knutsson
Skiljaktig mening, se protokoll

Olle Stenman
Skiljaktig mening, se protokoll

Ulrika Lundström
Beredningschef
Avd. II
Föredraget 2008-11-26

Målet har föredragits av regeringsrättssekreteraren Hanna Werth.

