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Maxflyt AB  

c/o Protect Skatt Juristbyrå AB 

att: Therese Walerholt  

S:t Eriksgatan 76 

113 20 Stockholm 

Överklagande på  

initiativ av: Skattebetalaren 

Skattebetalare : Maxf lyt AB 

Org . nu.mmer : 556662-9720 

Beskattningsår : 

Överkl agade 

 

2014-07-01 2015-06-30 

beslut : Omprövningsbeslut 2017-12-18 

ref. nr 82-50660561 

Omprövningsbeslut 2017-12-27 

ref . nr 82-63742561 

Saken : Avyttring av andelar. Även fråga om 

överklagade beslut saknar laga 

verkan och ska undanröjas 

 

Beslut 

Skatteverket beslutar 

- att undanröja överklagade beslut och fastställa bolagets 

beskattning i enlighet med inlämnad inkomstdeklaration 

- att fastställa underskott av näringsverksamhet till 1 142 

016 kronor mot tidigare fastställt överskott av 

näringsverksamhet med 26 025 318 kronor  
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- att fastställa omräknad slutlig skatt på sätt som framgår 

av bilaga 1 . 

 
Skäl till beslut 

Sakomständigheter 

Maxflyt AB (bolaget) har överklagat Skatteverkets ovan 

rubricerade beslut, i vilka till olika del avdrag inte 

medgivits för uppkommen vinst vid avyttring av andelar 

i Chyron Hego Corporation (Chyron Corp) . 

Bolaget har delat upp överklagandet i tre yrkanden . 

I första hand yrkar bolaget att Skatteverkets båda 

beslut ska undanröjas och att bolaget ska beskattas 

i enlighet med inlämnad inkomstskattedeklaration där 

bolaget medgivits avdrag för avyttrade andelar i Chy 

ron Corp , 

I andra hand yrkar bolaget att avyttringen av andelarna 

i Chyron Corp inte ska tas upp till beskattning och 

att bolaget ska beskattas i enlighet med inlämnad 

inkomstskattedeklaration där bolaget medgivits avdrag 

för avyttrade andelar . 

I tredje hand yrkar bolaget att uppskov medges med de 

avyttrade andelarna i det fall att bolaget inte får 

bifall på sin talan om att avdrag ska medges för 

avyttrade andelar . 

Bolaget utvecklar sitt förstahandsyrkande enligt bl. 

a. följande. 

Frågan som ska besvaras är om Skatteverket brustit i 

sin utrednings- och kommunikationsskyldighet i 

beslut den 18 december 2017 på så sätt att beslutet 

saknar laga verkan och ska undanröj as, Vidare om 

Skatteverket haft rätt att fatta beslutet den 27 

december 2017 då det är ett beslut som fattats på 

bolagets initiativ och till nackdel för bolaget och 

om beslutet därmed saknar laga verkan och ska 
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undanröjas. Skatteverket noterar följande 

sakomständigheter. 

Omprövningsbeslut den 18 december 2017 

Bolaget gavs tillfälle, i övervägande den 22 

november 2017, att senast den 6 december 2017, som i 

telefonsamtal den 6 december 2017 förlängdes till 

den 15 december 2017, lämna synpunkter inför 

Skatteverkets beslut. Bolagets synpunkter kom också 

in till Skatteverket den 15 december 2017. Beslutet 

fattades dock utan att bolagets synpunkter 

beaktades. Beslutet är till nackdel för bolaget 

jämfört med beslut om årlig beskattning . 

 

Omprövningsbeslut den 27 december 2017 

Skatteverket noterar att i beslutet skriver 

Skatteverket att bolagets svar den 15 december 2017 

inte beaktades i omprövningsbeslutet den 18 december 

2017 och att Skatteverket har behandlat svaret som en 

begäran om omprövning av bolaget. Beslutet är till 

nackdel för bolaget jämfört med beslut om årlig 

beskattning. 

Skatteverket gör följande bedömning 
Omprövningsbeslut den 18 december 2017 

Omprövningsbeslutet är till bolagets nackdel. Ett 

sådant beslut får inte avgöras utan att den som ärendet 

gäller har fått tillfälle att yttra sig i ärendet. 

Skatteverket har inte beaktat bolagets synpunkter 

innan beslutet fattades. Skatteverket har därmed inte 

fullgjort sin kommunikationsskyldighet enligt 40 kap. 

2 § skatteförfarandelagen. Beslutet saknar därför 

enligt fast rättspraxis laga verkan och ska undanröj 

as (jfr RÅ 1995 ref. 27 och Kammarrätten i Stockholms 

dom den 21 september 2001 med mål nr 8000-1997) . 

Omprövningsbeslut den 27 december 2017 
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Eftersom omprövningsbeslutet den 18 december 2017 

undanröjs genom detta beslut är bolagets beskattning 

inför beslutet den 27 december 2017 den som 

fastställts i beslut om årlig beskattning. Beslutet 

den 27 december 2017 är därmed till bolagets nackdel 

och som noterats ovan är det fattat på bolagets 

begäran. 

Vid en omprövning som görs på den skattskyldiges 

begäran kan Skatteverket inte avvika från den 

skattskyldiges yrkanden på ett sätt som leder till att 

den skattskyldige påförs högre skatt än i det tidigare 

taxeringsbeslutet (se HFD 2016 ref. 73) . Eftersom be- 
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slutet är till bolagets nackdel ska beslutet därmed 

undanröjas . 

Ovan redovisad bedömning innebär att Skatteverket 

bifaller bolagets förstahandsyrkande. De överklagade 

besluten ska undanröjas och bolaget ska beskattas i 

enlighet med inlämnad inkomstdeklaration. Bolagets 

beskattning ska därmed fastställas till ett 

underskott av näringsverksamhet med 1 142 016 kronor 

mot tidigare fastställt överskott av 

näringsverksamhet med 26 025 318 kronor . 

Vid denna utgång förfaller övriga yrkanden och lämnas 

utan någon bedömning . 

 

Bolagets beskattning har med detta beslut ändrats så 

som bolaget yrkat. Med anledning av detta har 

överklagandet förfallit och kommer därför inte att 

lämnas över till förvaltningsrätten. 

 

Hur man begär omprövning eller överklagar, se bilaga 

 

Detta beslut har fattats av undertecknad särskilt 

kvalificerad beslutsfattare, enligt 66 kap. 5 § 

skatteförfarandelagen, efter föredragning av Stellan 

Sjöö. 

 

  

 

enny  Segel  j  akt 


