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Kammarrätten i Stockholmsdän 
Avdelning 4, rotel 26 
B o a  2302
103 17 STOCKHOLM

Yttraöde I kammarrättens mål nr 1922-1998

Stockholm den 2 juli 1999

Skattskyldig:

Motpart tillika klagande: 

Överklagat beslut:

Saken;

System 3R International AB, arg.zir 556194-5741
Sorterargatan 1
162 26 VÄLLINGBY

Skattemyndigheten i Stockholms län genom Gunnel Theining

Länsrättens i Stockholm dom den 30 december 1997 
Länsrättens mål nr S 1387-96

Underskottsavdrag, skattetillägg 
Taxeringsår 1994
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Efter att ha tagit del av skattemyndighetens yttrande daterat 1999-05-21 hänvisar 
3R till vad bolaget tidigare anfört i målet och anför därutöver följande.

Avgörande är om ägande givits, inte makt fråntagits, någon

Bolaget har inte uttalat att Börje Ramsbro skulle ha fråntagits det bestämmande 
inflytandet i 3R i och med avtalet den 3 december 1993 (avtal !)•

Vid årsskiftet var Böije 
Ramsbro alltjämt ägare med rätt att kalla till och rösta på bolagsstämma när helst 
han så önskade, Han hade alltjämt rätt till utdelning på aktierna. Avtalen den 3 
december 1993 (avtal II) tillkom på bankens initiativ för att binda upp inblandade 
parter och för att ge banken så mänga handlingsalternativ som möjligt. Håkan 
Nordquist m.fl kan inte anses ha fått ett med ägande jämställt inflytande då Håkan 
Nordquist m.fl trots avtalen den 3 december 1993 inte skulle ha kunnat 
genomdriva ett ägarbyte mot bankens vilja. Det ska därvid beaktas att banken och 
Håkan Nordquist hade skilda intressen i bolaget Inte heller utgör avtalet den 3 
december 1993 (avtal II) någon bindande ackordsuppgörelse. Avtalet var villkorat 
och dessutom kunde inte bolaget som tredje person med bindande verkan åberopa 
avtalet gentemot bankerna.

Skattemyndighetens överklagande bör avslås.

System 3 R International AB


