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Sammanfattning 

Handel med värdepapper förekommer både i finansiella- och icke-finansiella företag. 
Det är främst finansiella företag såsom kreditinstitut och värdepappersbolag som 
handlar med värdepapper. Dessa företag presumeras bedriva värdepappersrörelse då 
de yrkesmässigt bedriver kapitalförvaltning utåtriktat. 

Handel med värdepapper förekommer också i icke-finansiella företag, exempelvis 
handels- och produktionsbolag. Dessa företag handlar med värdepapper i syfte att 
förvalta och hantera kapital för egen räkning. Förvaltningen kan, då den uppnår viss 
omfattning, klassificeras som värdepappersrörelse. 

Uppsatsen behandlar gränsdragningsfrågan när förvaltning övergår till yrkesmässig 
värdepappersrörelse. Frågan är av vikt för företag då det leder till tillämpning av skil-
da resultatberäkningsregler och därmed skilda skattekonsekvenser. 

Värdepapper i ett företag som anses bedriva värdepappersförvaltning klassificeras 
skatterättsligt som kapitaltillgångar och beskattningen av dessa sker enligt kapitalreg-
lerna. För ett företag som anses bedriva värdepappersrörelse klassificeras istället vär-
depapperen skatterättsligt som lagertillgångar och beskattningen sker då enligt rörel-
sereglerna. 

Gränsdragningsfrågan vid värdepappershandel har utvecklats genom rättspraxis i av-
saknad av klara rättsregler på området. Det har i doktrin diskuterats att kvantitativa 
kriterier utvecklats i rättspraxis och att dessa torde vara vägledande vid gränsdrag-
ningen. Kriterierna har sin utgångspunkt i rekvisitet yrkesmässighet i 13 kapitlet 
(kap). 1 § 1 st. Inkomstskattelag (1999:1229) (IL). Med yrkesmässighet menas att det 
ska företas en utåtriktad handel, i viss omfattning, vara varaktigt och regelbundet. I 
doktrin framförs ytterligare kriterier såsom bolagsordningens och redovisningens be-
tydelse. 

Av rättspraxis kan vi utläsa att det inte finns några tydligt uppställda kriterier för före-
tag att uppfylla för att anses utgöra värdepappersrörelse, istället sker en bedömning i 
det enskilda fallet. Vi är av åsikten att det är av vikt för företag att på förhand kunna 
förutse sin beskattning och att gränsdragningen leder till en minskad förutsebarhet ur 



 

 

ett företagsperspektiv. Detta är inte en önskvärd situation och föranleder att en tydli-
gare gränsdragning på området måste ske. Vi har därför utformat två förslag: en lös-
ning baserad på lagstiftning om krav på hur stor omsättningen bör vara, och en lös-
ning med redovisningen som utgångspunkt för den skatterättsliga klassificeringen. 
Slutligen har vi funnit att den lösningen som är baserad på lagstiftning är mest för-
delaktigt ur både ur ett nationellt- och ett företagsperspektiv. 
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Abstract 

Both financial and non-financial corporations are trading in securities. It is mainly financial 
companies such as credit and securities companies dealing in securities. These companies 
are presumed to conduct securities business as they are offering clients professional asset 
management.  

Non-financial companies, such as trade and production companies also conduct trading in 
securities. These companies deal in securities in order to manage their own financial assets. 
The management can be classified as a securities business if it reaches a certain level.  

The thesis deals with the demarcation issue when regular asset management exceeds a cer-
tain level and turns into a securities business. The issue is of importance for companies as it 
leads to different tax consequences.  

When conducting asset management the securities will be classified as capital assets. The 
company will then be taxed according to certain tax rules applicable for capital assets. 
When conducting securities business the securities will be classified as stock assets and the 
company will then be taxed according to certain tax rules applicable for those assets. 

The demarcation issue has been developed through case law in the absence of clear rules of 
law in the area. It has been discussed in the doctrine that quantitative criteria were devel-
oped in case law and that these can serve as guidelines when solving the issue of demarca-
tion. 

The criteria are based on the requirement of professionalism in the Swedish Income Tax 
Act Chapter 13 paragraph 1. Professionalism means that there should be an outward trade, 
to a certain extent, be stable and on a regular basis. The doctrine states that additional crite-
ria such as the corporate charter and the companies accounting also can be of importance.  
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1 Inledning 

Det här kapitlet inleds med bakgrunden till värdepappershandel. Detta leder sedan fram till uppsatsens 
syfte och metod. Kapitlet fortsätter med att redogöra för den terminologi som kommer att användas och de 
avgränsningar som gjorts. Kapitlet avslutas sedan med en disposition. 

1.1 Bakgrund 

Värdepappersmarknaden utgörs av aktiemarknaden (aktier, konvertibler och teckningsop-
tioner), kreditmarknaden (obligationer, certifikat och statsskuldväxlar) och derivatmarkna-
den (terminsavtal och optionsutfästelser).1  

Handel med värdepapper förekommer både bland finansiella- och icke-finansiella företag.2 
Det är främst finansiella företag såsom kreditinstitut (banker och kreditmarknadsföretag) 
och värdepappersbolag3 som handlar med värdepapper. För att dessa ska få bedriva värde-
pappersrörelse i Sverige krävs tillstånd av Finansinspektionen (FI)4. Sådan rörelse bedrivs 
bland annat av de fyra svenska storbankerna Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank.  Av 
de värdepappersbolag som är verksamma i Sverige kan nämnas Alfred Berg, Enskilda Securiti-
es och HQ Bank.5  

Banker och värdepappersbolag erbjuder sina kunder yrkesmässig kapitalförvaltning, De an-
ses bedriva bankrörelse och värdepappersrörelse då de utför den yrkesmässiga förvaltning-
en åt annan.6 Finansiella företag presumeras således bedriva värdepappersrörelse eftersom 
dessa företags värdepappershantering anses företagna yrkesmässigt.7  

Handel med värdepapper förekommer också bland icke-finansiella företag, exempelvis 
handels- och produktionsföretag.8 De icke-finansiella företagen handlar med värdepapper i 
syfte att förvalta och hantera sitt eget kapital, det vill säga för egen räkning.9 Dessa företag 
bedriver således inte sådan verksamhet som finansiella företag. Vissa företag bedriver en-
bart handel med värdepapper och andra bedriver en så kallad blandad verksamhet, handel 

                                                
1 Kågerman, Värdepappersmarknadens regelsystem – lagreglering, självreglering och etik, s. 27-31. 

2 Statens Offentliga Utredningar (SOU) 2005:99 s. 434. 

3 Med värdepappersbolag avses enligt 1 kap. 5 § 26 p. lag (2007:528) om värdepappersmarknaden (LVPM), ett 
svenskt aktiebolag som fått tillstånd enligt denna lag att driva värdepappersrörelse och som inte är ett kre-
ditmarknadsföretag enligt lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. 

4 En ansökan om att driva värdepappersrörelse ska vara utformad enligt och innehålla de uppgifter som fram-
går av 3 kap. i FI:s föreskrifter (FI:s författningssamling (FFFS) 2007:16) om värdepappersrörelse. En avgift 
på 110 000 kr ska enligt 4 § Förordning (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspek-
tionen betalas till denna. Se avgiftsklass O i förordningens bilaga.  

5 SOU 2006:50 s. 124-125. I uppsatsen sker hänvisning till de aktuella bolagsnamnen, varför FöreningsSpar-
banken ändrats till Swedbank och Hagström & Qviberg till HQ Bank. 

6 Gunne, Vad är kapitalförvaltning?, Svensk skattetidning (SvSkT) 2008 s. 490-491. 

7 SOU 2005:99 s. 434 och Norberg, Reglering och beskattning av banker, s. 66. 

8 Se exempelvis; Regeringsrättens Årsbok (RÅ) 1986 referatmål (ref) 53, RÅ 1988 ref 45 (I & II) och RÅ 2004 
notismål (not) 58 och Norberg, Reglering och beskattning av banker, s. 19. 

9 Gunne, Vad är kapitalförvaltning?, SvSkT 2008 s. 490. 
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med värdepapper och annan rörelse.10 Företagen placerar kapital i värdepapper i syfte att 
till exempel erhålla bättre avkastning än den inlåningsränta som banker erbjuder. Placering-
arna innebär att de mer aktivt förvaltar sitt kapital och görs detta i stor omfattning kan fö-
retagen klassificeras som värdepappersrörelse.11  

En form av förvaltning av värdepapper bedrivs av investmentföretag. Dessa företag tillkom 
för att underlätta för fysiska personer som saknade möjlighet att kunna sprida sin risk och 
som av tidsbrist inte dagligen kunde följa upp företagens utveckling. Ett investmentföretag 
fungerar således som ett led mellan fysiska personer och rörelsedrivande företag.12 Exempel 
på investmentföretag kan nämnas Investment AB Kinnevik, AB Industrivärden, Investor AB och 
Bure Equity AB.13 

Definitionen av investmentföretag har i sak varit oförändrad sedan år 1960 då den särskilda 
skattelagstiftningen för sådana företag tillkom.14 Numera finns definitionen i 39 kap. 15 § 
IL. Enligt denna paragraf avses med ett investmentföretag ett svenskt aktiebolag eller en 
svensk ekonomisk förening som uteslutande eller så gott som uteslutande förvaltar värde-
papper eller liknande tillgångar. Ett investmentföretags huvudsakliga uppgift ska vara att 
erbjuda andelsägarna riskfördelning genom ett välfördelat värdepappersinnehav. Vidare 
stadgas att det krävs att ett stort antal fysiska personer ska äga andelar i företaget.15 För att 
ett företag ska behandlas som ett sådant måste det uppfylla samtliga uppställda krav i para-
grafen.16 Kravet att ”uteslutande eller så gott som uteslutande förvalta värdepapper” inne-
bär att ett investmentföretag endast kan bedriva sidoverksamhet i en begränsad omfattning. 
Det framgår av förarbetena att ett investmentföretag kan, utan att förlora sin status som in-
vestmentföretag, bedriva näringsverksamhet vid sidan av förvaltningsverksamheten om den 
endast är i obetydlig omfattning i förhållande till förvaltningsverksamheten.17 I de fall han-
deln utgör mer än en obetydlig del skulle det kunna få som konsekvens att ett företag inte 

                                                
10 Arvidsson och Gunne, Om stiftelser och handel med värdepapper, SvSkT 2001 s. 573-574 och Tivéus, Skatt på ka-

pital, s. 44-45. 

11 Rutberg med flera (m.fl.), Beskattning av värdepapper, s. 26-27. 

12 Lodin m.fl., Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt, s. 483. 

13 Hemsida för; 

Investment AB Kinnevik, http://www.kinnevik.se/default.asp?ML=2735, Hämtad 2008-10-10. 

AB Industrivärden, http://www.industrivarden.se/templates/Page____120.aspx?epslanguage=SV, Hämtad 
2008-10-10. 

Bure Equity AB, http://www.bure.se/, Hämtad 2008-10-10. 

Investor AB, http://www.investorab.com/sv/OmInvestor/default.htm, Hämtad 2008-10-10. 

14 Se 10 § Lag (1960:658) med provisoriska bestämmelser om beskattning av aktiebolags och ekonomisk före-
nings inkomst i vissa fall, proposition (prop.) 1960:162 och betänkande (bet.) 1960:BevU79. 

15 Av prop. 1989/90:110 s. 560 framgår att rekvisitet ska tolkas som att det inte kan uteslutas att juridiska per-
soner kan äga aktier i ett investmentbolag. Vad gäller kravet på ett stort antal fysiska ägare anses det uppfyllt 
om ett aktiebolags aktier är inregistrerade på Stockholms fondbörs eller är föremål för motsvarande noter-
ing.  

16 Lodin m.fl., Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt, s. 486. 

17 Bet. 1960:BevU79 s. 12. 



 Inledning 

 3 

längre uppfyller investmentföretagskraven och således inte får åtnjuta de särskilda skatte-
reglerna.18 

Finansiella företag regleras i 1 kap. 5 § 28 p. LVPM. I paragrafen definieras värdepappers-
rörelse som verksamhet som består i att yrkesmässigt tillhandahålla investeringstjänster eller 
utföra investeringsverksamhet. Värdepappersrörelse som bedrivs av icke-finansiella företag 
finns inte uttryckligen reglerat i lagstiftning.19 Istället får vägledning sökas i de allmänna be-
stämmelserna om näringsverksamhet i 13 kap. IL.20 Enligt 13 kap. 1 § IL avses med när-
ingsverksamhet förvärvsverksamhet som bedrivs yrkesmässigt och självständigt. Det är 
dock oklart hur detta begrepp ska tolkas vid en bedömning om värdepappershandel före-
ligger eller inte.21 

I slutbetänkandet av Vissa företagsskattefrågor, togs det ställning till om det fortfarande fanns 
starka skäl till om en aktiv förvaltning av värdepapper inom företagssektorn under vissa 
förutsättningar skulle beskattas som värdepappersrörelse.22 I slutbetänkandet konstaterades 
att det förelåg svårigheter att förutse, inom ett relativt vitt område, om en verksamhet utgör 
värdepappersrörelse skatterättsligt eller inte. Utredningen framförde vidare att den inte 
kunde urskilja några beaktansvärda skillnader skattemässigt mellan värdepappersrörelse och 
värdepappersförvaltning. Slutbetänkandet föranledde därför ingen ändring av lagstiftning-
en.23 

Även på ett tidigare stadium företogs en utredning av en företagsskatteberedning, Beskatt-
ning av företag. Beredningen ifrågasatte om handel med värdepapper, som bedrivs av annan 
än fondkommissionär eller dylikt, skulle anses utgöra rörelse då transaktionerna normalt 
skedde för den skattskyldiges egen räkning.24 Utredningen övervägde därför att föreslå att 
all värdepappershandel som inte bedrevs av fondkommissionär eller dylikt skulle beskattas 
enligt kapitalvinstreglerna. I utredningen framfördes dock att det inte ansågs lämpligt att 
frångå de principer som låg till grund för bestämningen av rörelsebegreppet. Beredningen 
ansåg därför att yrkesmässig handel med värdepapper fortsättningsvis borde beskattas som 
inkomst av rörelse. Någon förändring av klassificeringen föreslog beredningen således 
inte.25 

Då det saknas tydliga bestämmelser för när ett icke-finansiellt företag anses bedriva värde-
pappershandel, har gränsdragningsfrågan istället utvecklats genom rättspraxis. Kvantitativa 
kriterier torde vara vägledande vid gränsdragningen mellan värdepappersrörelse och värde-
pappersförvaltning för dessa företag.26 Gränsdragningsfrågan, när förvaltning övergår till 
yrkesmässig handel (värdepappersrörelse), är av vikt för företag då det leder till tillämpning 

                                                
18 SOU 2005:99 s. 309. 

19 Lodin m.fl., Inkomstskatt- en läro- och handbok i skatterätt, s. 321. 

20 Melz, Handel med värdepapper - ett problem för ideella föreningar och stiftelser?, Skattenytt (SN) 2001 s. 476. 

21 Arvidsson och Gunne, Om stiftelser och handel med värdepapper, SvSkT 2001 s. 562. 

22 SOU 2005:99. 

23 SOU 2005:99 s. 309, 318 och 321- 322.  

24 SOU 1977:86. 

25 SOU 1977:86 s. 549-550. 

26 SOU 2005:99 s. 309 och 415. 
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av olika resultatberäkningsregler och därmed skilda skattekonsekvenser.27 Ett företag som 
bedriver värdepappersrörelse beskattas enligt rörelsereglerna medan ett företag som istället 
anses bedriva värdepappersförvaltning beskattas enligt kapitalreglerna.28 Gränsdragningen 
för värdepappershandel har länge varit ett omdiskuterat problem varför detta motiverar en 
studie av området.29  

1.2 Syfte 

Uppsatsen behandlar gränsdragningsproblematiken vid värdepappershandel, det vill säga 
när förvaltning av värdepapper övergår till yrkesmässig handel. Syftet med uppsatsen är att 
utreda gällande rätt av begreppet värdepappersrörelse ur ett skatterättsligt perspektiv. Vi 
kommer även att utvärdera vilken betydelse och funktion gränsdragningen har för finansiel-
la- och icke-finansiella företag idag. Utifrån detta kommer vi att ge förslag på hur en tydli-
gare gränsdragning kan ske. 

1.3 Metod och material 

Den rättsdogmatiska metoden kommer att tillämpas för att utreda gällande rätt. Metoden 
innebär att vi utgår från lagstiftningen, vilken är den primära rättskällan, för att sedan stu-
dera rättspraxis, förarbeten och doktrin.30 I den mån lagstiftning från Europeiska Gemen-
skapen (EG) kommer att tillämpas har denna högre dignitet än den svenska. 

I de fall lagtexten inte är klar och tydlig kan prejudicerande domar från Regeringsrätten ha 
klargjort dess tillämplighet.31 Gränsdragningen vid värdepappershandel har utvecklats ge-
nom rättspraxis i avsaknad av klara rättsregler på området. Vi kommer därför att lägga en 
stor tyngdpunkt på tolkning av utfallen av rättspraxis. Det har i doktrin diskuterats att 
kvantitativa kriterier torde vara vägledande för gränsdragningen och vi kommer således 
främst studera de rättsfall som behandlats där.32  

Vi kommer att studera en serie rättsfall i kronologisk ordning för att kunna se den utveck-
ling av hur gränsdragningsfrågan behandlats i domstol. Regeringsrätten var tidigare inte en 
renodlad prejudikatinstans33 och dess motiveringar var ofta knapphändiga.34 Detta föranle-
der oss, i avsaknad av utförliga motiveringar, att studera ett antal rättsfall på området. Fler-
talet rättsfall sträcker sig långt tillbaka i tiden och då en hel del förändringar på värdepap-

                                                
27 Arvidsson och Gunne, Om stiftelser och handel med värdepapper, SvSkT 2001 s. 554. 

28 Andersson, Värdepapper – en genomgång av kapitalmarknaden och skattereglerna, s. 238. 

29 Se exempelvis; Tivéus, Handel med värdepapper, SN 1988 s. 503, Arvidsson och Gunne, Om stiftelser och handel 
med värdepapper, SvSkT 2001 s. 554, Melz, Handel med värdepapper - ett problem för ideella föreningar och stiftelser?, 
SN 2001 s. 476 och Arvidsson, Gränsdragningen mellan värdepappersrörelse och förvaltning av värdepapper - några syn-
punkter i anledning av tre nya rättsfall, SvSkT 2004 s. 298. 

30 Rabe och Melbi, Det svenska skattesystemet, s. 506. 

31 Lodin m.fl., Inkomstskatt- en läro- och handbok i skatterätt, s. 606. 

32 SOU 2005:99 s. 309. 

33 Med renodlad prejudikatinstans menas att Högsta domstolens huvudsakliga uppgift ska vara att ge underin-
stanserna vägledning för att rättstillämpningen ska bli enhetlig och konsekvent, se prop. 1971:45 s. 83. 

34 Lodin m.fl., Inkomstskatt- en läro- och handbok i skatterätt, s. 621.  
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persmarknaden har skett sedan dess är det också av vikt att även studera mer aktuella rätts-
fall. Regeringsrättens praxis som är klar och tydlig anses ha ett högre rättskällevärde än fö-
rarbetena.35 Motsatsvis ska förarbetena ha ett högre rättskällevärde än oklar praxis. Detta 
föranleder oss i de fall praxis inte är klar och tydlig att istället söka vägledning i förarbeten 
för lagtolkning. 

Vid tolkning av skatterätt beaktas endast vissa förarbeten. Dessa utgörs ofta av kommitté-
betänkanden, propositioner och riksdagsutskottens betänkanden.36 Tillgången på förarbe-
ten som behandlar gränsdragningen vid värdepappershandel är dock sparsam vilket gör det 
naturligt att söka vägledning i rättspraxis.  

För finansiella företag finns särskild lagstiftning och dessa är underkastade granskning av 
tillsynsmyndigheten FI. Denna myndighet utger föreskrifter och allmänna råd som också i 
viss mån kommer att studeras. 

Doktrin kommer också att studeras för att följa den diskussion som förs angående gräns-
dragningsproblematiken. Den skatterättsliga doktrin som finns att tillgå kan på gränsdrag-
ningsområdet i många fall anses omodern. Detta medför dock inte att den kan anses som 
inaktuell då det inte har hänt särskilt mycket på området, med undantag av ett fåtal rättsfall 
under 2000-talet.37 Vi kommer att använda oss av ett antal artiklar som berör andra bolags-
former än aktiebolag. Dessa artiklar för en generell diskussion om gränsdragningsfrågan, 
varför vi kommer att kunna tillämpa dessa. 

I Sverige föreligger ett starkt samband mellan redovisning och beskattning.38 Uppsatsen be-
rör vissa redovisningsmässiga aspekter, vilket föranleder oss att studera material inom det 
området. I det redovisningsrättsliga kapitlet utgår vi från internationella standarder från 
IAS/IFRS39 som Europeiska Unionen (EU) genom IAS-förordningen40 beslutade skulle ut-
göra grunden för redovisningslagstiftningen inom unionen. Förordningen innebär att den 
svenska redovisningen ska anpassas till de internationella standarderna och utgöra svensk 
redovisningslagstiftning. Den svenska lagstiftningen är av ramlagskaraktär och behöver där-
för tolkas och fyllas ut av normgivande organ. Detta föranleder oss att även studera norm-
givarnas allmänna råd, rekommendationer och vägledningar. Nedan kan ses figur 1 som vi-
sar hur den svenska redovisningslagstiftningen är uppbyggd. 

 

 

 

 

                                                
35 Lodin m.fl., Inkomstskatt- en läro- och handbok i skatterätt, s. 621. 

36 Lodin m.fl., Inkomstskatt- en läro- och handbok i skatterätt, s. 609. 

37 Se exempelvis RÅ 2002 ref 52 och RÅ 2003 ref 49. 

38 Norberg, Senare års rättspraxis beträffande sambandet mellan redovisning och beskattning på det kopplade området - några 
reflektioner, SN 2003 s. 508. 

39 International Accounting Standards (IAS) och International Financial Reporting Standards (IFRS). 

40 Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 1606/2002 om tillämpning av internationella redovis-
ningsstandarder. (IAS-förordningen). 
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Figur 1. Redovisningslagstiftningens uppbyggnad 

1.4 Terminologi 

I uppsatsen benämns skattemyndigheter och Riksskatteverket som Skatteverket. Detta då 
alla skattemyndigheter och Riksskatteverket den 1 jan 2004 sammanförts till det rikstäckan-
de Skatteverket.41 

Vidare kommer genomgående i uppsatsen benämningen kapitalvinstreglerna användas, 
istället för den tidigare benämningen reavinstreglerna. 

1.5 Avgränsning 

Uppsatsen kommer inte att behandla andra bolagsformer än aktiebolag. Gränsdragnings-
problemet inom ramen för denna uppsats rör hur den svenska skattelagstiftningen är upp-
byggd. Således kommer inte några internationella aspekter, det vill säga ur andra länders 
synvinklar, att beaktas.  

1.6 Disposition 

Efter detta kapitel följer kapitel två som redogör för vissa redovisningsaspekter. Kapitlet på-
börjas med en redogörelse för internationell och svensk redovisning för att sedan övergå 
till klassificering och värdering av tillgångar. Att inleda med detta kapitel kan tyckas svår-
förståeligt men kan motiveras med att det finns ett samband mellan redovisning och be-
skattning samt att redovisningen kan ha betydelse för gränsdragningen vid värdepappers-
handel. Därefter följer kapitel tre som inleds med näringsrekvisiten som är nödvändiga för 
förståelsen av kapitel fem. Vidare i kapitel tre behandlas sambandet mellan redovisning och 
beskattning. Sedan följer en beskrivning av den skatterättsliga klassificeringen av tillgångar. 
I syfte att få en förståelse för gränsdragningens betydelse avslutas kapitlet med de beskatt-
ningskonsekvenser som uppstår för finansiella- och icke-finansiella företag. Kapitel fyra ut-
gör uppsatsens kärna och behandlar gränsdragningen i rättspraxis. Kapitlet innehåller rätts-

                                                
41 Hemsida för; 

Skatteverket, 
http://www.skatteverket.se/nyheterpressrum/pressrum/pressmeddelanden/2004/2004/riksskatteverketfors
vinnerskatteverketnymyndighet.5.18e1b10334ebe8bc8000119391.html, Hämtad 2008-11-19. 
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fallsreferat och i samband med dessa behandlas åsikter i doktrin. Kapitlet avslutas sedan 
med våra egna sammanfattande slutsatser som kommer att ligga till grund för vår utvärde-
ring. Uppsatsen avslutas sedan med kapitel fem där vi utvärderar gränsdragningen och ger 
förslag på hur en tydligare gränsdragning kan ske. 
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2 Redovisningsaspekter 

Det här kapitlet börjar med att redogöra för de internationella standarderna på redovisningsområdet och 
hur dessa resulterat i EG-direktiv och förordningar. Kapitlet fortsätter sedan med att beskriva den svenska 
lagstiftningen, god redovisningssed och normgivarnas roll. Kapitlet avslutas med att beskriva hur klassifice-
ringen och värderingen av olika slags tillgångar går till. 

2.1 Inledning 

I Sverige finns ett starkt samband mellan redovisning och beskattning.42 Genom att inleda 
uppsatsen med detta kapitel om olika redovisningsaspekter läggs grunden för de frågor som 
uppkommer gällande sambandet mellan redovisning och beskattning vid värdepappershan-
del. Kapitlet är också av vikt för läsaren för att kunna följa den diskussion som kommer fö-
ras i kapitel 5. 

Den internationella påverkan på svensk redovisning är stor. I Sverige fanns tidigare ett 
vinstbegrepp som baserades på borgenärsskydd. Detta ledde bland annat till att de värde-
ringsregler som styrde svensk redovisning utgick från historiska anskaffningsvärden för att 
på så sätt få en värdering som var baserad på försiktighet. Detta synsätt har dock sin mot-
sats i den internationella redovisningen där istället aktieägaren står i centrum. Då vinstbe-
greppet har förändrats har också synen på värderingen av tillgångar skiftat.43 

2.2 Internationell redovisning 

International Accounting Standards Board (IASB) är en organisation vars syfte är att har-
monisera och förbättra världens redovisning. Organisationen ger ut internationella redovis-
ningsstandarder, så kallade IFRS. Föregångaren till IASB benämndes International Accoun-
ting Standards Committee (IASC) och de standarder som utarbetats av organisationen kal-
las IAS. Tolkning av IASB:s standarder utförs av International Financial Reporting Inter-
pretations Committee (IFRIC) efterträdare till Standing Interpretations Committee (SIC).44 

Då det inom EU tidigare fanns svårigheter att enas om harmoniseringar inom redovisning-
ens område beslutade Europaparlamentet år 2002 att framtida regelverk skulle  baseras på 
de normer som uppställs inom IASB.45 Den 19 juli 2002 utfärdades IAS-förordningen. 
Förordningen hade till syfte att förbättra den inre marknadens funktion och få företag att 
tillämpa redovisningsstandarder som skulle vara internationellt gångbara.46 För att tillämpa 
standarder i enlighet med IAS-förordningen krävs att dessa inte strider mot de grundkrav 
som finns i det fjärde47 och sjunde48 bolagsdirektiven om en sann och rättvisande bild av 

                                                
42 Norberg och Thorell, Redovisningsfrågor i skattepraxis, s. 20. Se avsnitt 3.2 för en utförligare beskrivning av 

sambandsfrågan. 

43 Norberg, Omfångsfrågan kontra periodiseringsfrågan i näringsverksamhet. Festskrift till Nils Mattsson, s. 329. 

44 Westermark, EU:s redovisningsstandard - En introduktion till IAS/IFRS, s. 21. 

45 Artsberg, Redovisningsteori -policy och -praxis, s. 140. 

46 Preambeln p.2. IAS-förordningen. 

47 Rådets fjärde direktiv 78/660/EEG grundat på artikel 54.3 g i fördraget om årsbokslut i vissa typer av bo-
lag (Fjärde bolagsdirektivet). 
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företagens resultat och ställning.49 Således får standarder som strider mot direktiven inte an-
tas. Standarderna som enligt förordningen ska efterföljas är IAS/IFRS med tillhörande 
SIC/IFRIC-tolkningar.  

IAS-förordningen innebar att från och med år 2005 skulle noterade företag50 inom unionen 
på koncernredovisningens område följa internationella redovisningsstandarder.51 Förord-
ningen ställde således krav på noterade företags redovisning, dock fanns en möjlighet för 
medlemsstaterna att bestämma om även andra företags års- eller koncernredovisningar 
skulle upprättas enligt standarderna.52  

De svenska årsredovisningslagarna53 som tillkom år 1995 baserades på EG:s bolagsrättsliga 
direktiv.54 Direktiven hade till syfte att skapa en minsta gemensam skyddsnivå för de som 
ingick förbindelser med företag, såsom delägare och borgenärer.55 EG:s fjärde bolagsdirek-
tiv behandlade årsredovisningar i vissa juridiska personer och syftet med införandet var att 
skapa likvärdiga rättsliga minimikrav i samtliga medlemsländer för konkurrerande företag 
vad avsåg den ekonomiska informationens omfattning.56 Det sjunde bolagsdirektivet be-
handlade bestämmelser om koncernredovisning och det elfte innehöll föreskrifter om re-
dovisning vid innehav av en filial i en annan medlemsstat.57  

För banker och andra kreditinstitut finns speciella bolagsdirektiv. Rådets direktiv 
86/635/EEG om årsbokslut och sammanställd redovisning för banker och andra finansiel-
la institut (Bankredovisningsdirektivet) antogs då det i preambeln till direktivet sades att 
kreditinstitut börjat bedriva gränsöverskridande verksamhet och att det därmed krävdes en 
samordning för att förbättra möjligheten till jämförelse för intressenter såsom borgenärer, 
gäldenärer och delägare. 

År 2003 antogs moderniseringsdirektivet58. Direktivet antogs då de direktiv som fanns på 
redovisningens område var i behov av att uppdateras för att vara förenliga med IAS/IFRS. 

                                                                                                                                          
48 Rådets sjunde direktiv 83/349/EEG grundat på artikel 54.3 g i fördraget om sammanställd redovisning 

(Sjunde bolagsdirektivet). 

49 Preambeln p.9. IAS-förordningen. 

50 Med noterade företag avses företag vars värdepapper är noterade på en reglerad marknad i en medlemsstat. 
Se artikel 1.13 i Rådets direktiv 93/22/EEG om investeringstjänster på värdepappersområdet. 

51 Preambeln p.18. IAS-förordningen. 

52 Artikel 5 IAS-förordningen. 

53 Årsredovisningslag (1995:1554)(ÅRL), lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag (ÅRFL), 
lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL). 

54 Skatteverket, Handledning för sambandet mellan redovisning och beskattning vid 2008 års taxering, s. 81. 

55 Skatteverket, Handledning för sambandet mellan redovisning och beskattning vid 2008 års taxering, s. 96. 

56 SOU 1994:17 s. 102. 

57 Se Sjunde bolagsdirektivet och Rådets elfte direktiv 89/666/EEG om krav på offentlighet i filialer som har 
öppnats i en medlemsstat av vissa typer av bolag som lyder under lagstiftningen i en annan stat (Elfte bo-
lagsdirektivet). 

58 Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/51/EG om ändring av direktiven 78/660/EEG, 
83/349/EEG, 86/635/EEG och 91/674/EEG om årsbokslut och sammanställd redovisning i vissa typer 
av bolag, banker och andra finansinstitut samt försäkringsföretag (Moderniseringsdirektivet). 
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Moderniseringsdirektivet skulle även säkerställa att de redovisningsmetoder som är tillåtna 
enligt IAS/IFRS även kunde tillämpas av företag som inte tillämpade IAS-förordningen.59 
Direktivet innebar bland annat att det fjärde, sjunde och det elfte bolagsdirektivet även 
fortsättningsvis skulle vara huvudkälla för redovisningskraven som inte utarbetats i enlighet 
med IAS-förordningen.60  

2.3 Svensk redovisning 

ÅRL reglerar redovisningen för icke-finansiella företag i Sverige. Lagen är tillämplig på fö-
retag som enligt 6 kap. 1 § bokföringslagen (1999:1078) (BFL) har en skyldighet att efter 
varje räkenskapsår avsluta bokföringen med en årsredovisning. Undantagen från ÅRL är 
kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsföretag som har speciella årsredovisnings-
lagar, enligt 1 kap. 2 § ÅRL.61  

ÅRL är av ramlagskaraktär vilket betyder att tolkning och utfyllnad av lagen måste ske ge-
nom kompletterande normgivning och praxis. Skälet till att ÅRL är en ramlag har sin grund 
i att de frågor som uppkommer vid redovisning ofta är av olikartad karaktär och skulle la-
gen reglera alla tänkbara händelser skulle den bli mycket omfattande. Inom redovisningen 
sker också snabba förändringar och för att inte behöva anpassa lagstiftningen när det sker 
en förändring är lagen av sådan karaktär.62  

Kompletterande normgivning, i form av allmänna råd, rekommendationer och vägledning-
ar, ges ut av bland annat Bokföringsnämnden (BFN) och Rådet för finansiell rapportering 
(RFR)63 samt av andra branschorganisationer. Denna är vad som benämns god redovis-
ningssed.64 Normgivningen är inte formellt bindande, men eftersom ÅRL är en ramlagstift-
ning blir den i princip bindande då normerna ger uttryck för vad som är god redovisnings-
sed.65 Enligt 2 kap. 2 § ÅRL ska årsredovisningar upprättas på ett överskådligt sätt och i en-
lighet med god redovisningssed. Begreppet är definierat i propositionen till 1976 års bokfö-
ringslag enligt följande; 

”En faktiskt förekommande praxis hos en kvalitativt representativ krets av bokföringsskyldiga”66 
 
Det är alltså den existerande praktiken som används som riktmärke för ny och fortsatt 
praxis.67 I de rättsfall där man utgått från god redovisningssed i brist på uttryckliga skatte-
regler, kan prejudikatvärdet vara begränsat. Detta beror bland annat på att bedömningen av 

                                                
59 Skatteverket, Handledning för sambandet mellan redovisning och beskattning vid 2008 års taxering, s. 98. 

60 Preambeln p.5. moderniseringsdirektivet. 

61 Kreditinstitut och värdepappersbolag redovisar enligt ÅRKL medan försäkringsföretag tillämpar ÅRFL. 

62 Skatteverket, Handledning för sambandet mellan redovisning och beskattning vid 2008 års taxering, s. 53-54. 

63 RFR bildades 1 april 2007 som ersättare för Redovisningsrådet (RR). 

64 Skatteverket, Handledning för sambandet mellan redovisning och beskattning vid 2008 års taxering, s. 54. 

65 Norberg och Thorell, Redovisningsfrågor i skattepraxis, s. 37-38. 

66 Prop. 1975:104 s. 148. 

67 Artsberg, Redovisningsteori -policy och -praxis, s. 32. 
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vad som kan anses vara god redovisningssed skiljer sig från ett tillfälle till ett annat.68 De ut-
talanden som BFN gjort har även det konkreta fallet som utgångspunkt och utgör således 
inte en allmän hållning av hur tolkning ska ske.69 

RFR:s rekommendationer är tillämpliga på de finansiella företagen.70 För företagen sker 
även normgivningen, genom regeringens bemyndigande, av FI som utger föreskrifter och 
allmänna råd om utformning av till exempel årsredovisningar, koncernredovisningar och 
delårsrapporter.71 Om föreskrifterna och råden inte anger hur utformningen ska ske tilläm-
pas i så fall RFR:s rekommendationer.72 Företagen ska, liksom de icke-finansiella företagen, 
följa god redovisningssed. Detta enligt 2 kap. 2 § ÅRKL som hänvisar till bestämmelsen i 2 
kap. 2 § ÅRL. 

För Sveriges del innebar IAS-förordningen och övergången till att redovisa enligt de inter-
nationella standarderna inte några större skillnader för finansiella företag och icke-
finansiella noterade företag. Detta då Redovisningsrådets rekommendationer redan innan 
IAS-förordningen till stor del baserades på IASB:s regelverk. Vissa avsteg från regelverket 
fanns dock. Några rekommendationer om värdering till verkligt värde fanns inte vid tid-
punkten för införandet av IAS-förordningen, då en sådan värdering skulle ha stridit mot 
svensk lagstiftning.73 Numera finns dock möjligheten för företag att göra en sådan värde-
ring i sin redovisning.74 

2.4 Klassificering och värdering av tillgångar 

Klassificeringen av tillgångar som antingen anläggningstillgångar eller omsättningstillgångar 
görs bland annat för att underlätta en bedömning av den ekonomiska ställningen i ett före-
tag.75 Uppdelningen sker också för att det finns olika värderingsregler beroende av till-
gångsslaget.76 Bedömningen om det ska klassificeras som det ena eller det andra kan styras 
av avsikten med innehavet eller av hur lång förfallotid tillgången har.77 En tabell som visar 
de olika företagens klassificering och värdering av omsättningstillgångar och finansiella an-
läggningstillgångar följer i slutet av avsnitt 2.4.2. 

                                                
68 Norberg, Senare års rättspraxis beträffande sambandet mellan redovisning och beskattning på det kopplade området - några 

reflektioner, SN 2003 s. 512. 

69 Norberg, Senare års rättspraxis beträffande sambandet mellan redovisning och beskattning på det kopplade området - några 
reflektioner, SN 2003 s. 516. 

70 RFR 2.2 s. 4. 

71 1 kap. 5 § ÅRKL. 

72 RFR 2.2 s. 4. 

73 SOU 2003:71 s. 92. 

74 4 kap. 14a-d §§ ÅRL, se vidare avsnitt 2.4.3. 

75 Gröjer, Grundläggande redovisningsteori, s. 77. 

76 Thorell, Företagens redovisning - grundläggande räkenskapsförståelse, s. 96. 

77 Artsberg, Redovisningsteori -policy och -praxis, s. 187. 
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2.4.1 Internationell redovisning 

I Föreställningsramen för utformning av finansiella rapporter (Föreställningsramen78) defi-
nieras en tillgång som en resurs som kontrolleras av ett företag och som förväntas innebära 
ekonomiska fördelar för företaget i framtiden.79 Det är således av vikt för ett företag att det 
finns ett värde i tillgången och att det kan tillgodogöras.80 

Enligt IAS 1 Utformning av finansiella rapporter ska en tillgång klassificeras som en omsätt-
ningstillgång om den uppfyller något av kriterierna i p. 57 1 st. 

a) den förväntas bli såld under, eller är avsedd för försäljning eller förbrukning under, före-
tagets normala verksamhetscykel81, 

b) den innehas främst för handelsändamål, 

c) den förväntas bli realiserad inom tolv månader efter balansdagen, eller 

d) den utgörs av likvida medel såvida den inte omfattas av restriktioner vad gäller att bytas 
eller användas för att reglera en skuld minst tolv månader efter balansdagen. 

Enligt IAS 1 är det således både tidsaspekten, a), och syftet med tillgången, b), som styr till-
gångens klassificering. Tillgångar som inte anses vara omsättningstillgångar klassificeras 
som anläggningstillgångar.82 Dessa kan sedan enligt IAS 1 p. 58 delas upp i materiella, im-
materiella och finansiella tillgångar av långfristig karaktär. 

Enligt det fjärde bolagsdirektivet är det ändamålet med tillgången som är det avgörande för 
hur redovisning ska ske.83 Direktivet följer således till viss del klassificeringen i IAS 1. 

2.4.2 Svensk redovisning 

I svensk redovisningslagstiftning finns inte någon bestämmelse för vad som anses vara en 
tillgång. Det finns inte heller någon etablerad definition av termen. Utgångspunkten får 
istället bli den allmänna definitionen i föreställningsramen.84  

I svensk redovisning sker i motsats till IASB:s regelverk en definition av tillgångar med an-
läggningstillgångar som utgångspunkt istället för omsättningstillgångar. Med en anlägg-
ningstillgång avses enligt 4 kap. 1 § ÅRL en tillgång som är till för stadigvarande bruk eller 
som innehas i verksamheten. Anläggningstillgångar kan sedan, liksom i IAS 1, delas in i tre 
huvudkategorier; immateriella, materiella och finansiella. Tidigare skedde indelningen av 

                                                
78 IASB:s så kallade “Conceptual Framework” kallas på svenska Föreställningsramen. 

79 Föreställningsramen p. 49. 

80 Thorell, Företagens redovisning - grundläggande räkenskapsförståelse, s. 93. 

81 Ett företags verksamhetscykel är den tid som förflyter från det att företaget anskaffar tillgångar för bear-
betning till dess att företaget erhåller likvida medel för dem. När ett företags normala verksamhetscykel inte 
är tydligt identifierbar beräknas verksamhetscykelns varaktighet uppgå till tolv månader. Se IAS 1 p. 59. 

82 IAS 1 p. 57 2 st. 

83 Artikel 15.1 Fjärde bolagsdirektivet. 

84 Thorell, Företagens redovisning - grundläggande räkenskapsförståelse, s. 92-93. 
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tillgångar för att kunna redovisa likartat värderade tillgångar tillsammans, numera är dock 
skälet främst att möjliggöra finansiella analyser.85 

Finansiella tillgångar i icke-finansiella företag kan beroende av syftet med tillgången klassi-
ficeras som antingen anläggningstillgång eller omsättningstillgång. Aktier i dotterbolag klas-
sificeras vanligen som anläggningstillgångar då de är avsedda att innehas under en längre 
period.86 Vid värdering av finansiella anläggningstillgångar i icke-finansiella företag är hu-
vudprincipen att tillgången ska tas upp till anskaffningsvärdet, det vill säga utgifterna för 
förvärvet av tillgången.87 Med finansiella anläggningstillgångar i kreditinstitut och värde-
pappersföretag förstås andelar i intresseföretag och koncernföretag, värdepapper och andra 
materiella och immateriella tillgångar som avses att stadigvarande innehas i verksamheten.88 
I de finansiella företagen ska de finansiella anläggningstillgångarna, enligt 4 kap. 1 § ÅRKL 
med hänvisning till 4 kap. 3 § ÅRL, tas upp till anskaffningsvärdet. 

Av 4 kap. 1 § ÅRL framgår att det som inte kan klassificeras som anläggningstillgång är en 
omsättningstillgång. Som nämnts ovan är det syftet bakom tillgången som är det avgörande 
för klassificeringen.89 

Finansiella omsättningstillgångar ska i icke-finansiella företag tas upp till det lägsta av netto-
försäljningsvärdet90 och anskaffningsvärdet.91 Tillgångarna ska även i finansiella företag tas 
upp till det lägsta av nettoförsäljningsvärdet och anskaffningsvärdet.92 

Icke-finansiella företag följer ÅRL när de upprättar sina redovisningar.93 Vid klassificering-
en av tillgångarna har företagen hjälp av de allmänna råd, rekommendationer och vägled-
ningar som ges ut av normgivarna. De icke-finansiella noterade företagen följer RFR 2.2. I 
rekommendationen är huvudregeln att IAS/IFRS ska efterföljas. Rekommendationen tar 
upp undantag och tillägg från de internationella standarderna IAS/IFRS, då vissa av dessa 
inte kan tillämpas eftersom det strider mot svensk lagstiftning eller leder till en beskatt-
ningssituation som avviker från andra svenska företags situation. Undantag och tillägg sker 
också om RFR anser att det finns andra tungt vägande skäl för att avvika från huvudprinci-
pen.94 I rekommendationen finns inga undantag vad gäller klassificeringen av anläggnings-
tillgångar och omsättningstillgångar. Detta innebär att det är klassificeringen enligt IAS 1 
som är styrande för de icke-finansiella noterade företagen. 

                                                
85 Artsberg, Redovisningsteori -policy och -praxis, s. 209-210. 

86 Prop. 2002/03:121 s. 28. 

87 4 kap. 3 § ÅRL och prop. 2002/03:121 s. 28-29. 

88 4 kap. 3 § ÅRKL. 

89 Artsberg, Redovisningsteori -policy och -praxis, s. 187. 

90 Med nettoförsäljningsvärde avses försäljningsvärdet efter avdrag för beräknad försäljningskostnad, se 4 kap. 
9 § 3 st. ÅRL. 

91 4 kap. 9 § 1 st. ÅRL. 

92 4 kap. 1 § ÅRKL med hänvisning till bestämmelserna om värdering i 4 kap. 9 § ÅRL. 

93 6 kap. 1 § BFL. 

94 RFR 2.2, s. 3-4. 
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För icke-finansiella onoterade företag tillämpas Bokföringsnämndens allmänna råd 
(BFNAR) 2008:1. Denna rekommendation säger att klassificeringen ska ske utefter avsik-
ten med innehavet.95 

De finansiella företagen tillämpar FI:s föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i 
kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 2008:25). Föreskriften ger på klassificeringens 
område ingen vägledning och därmed ska istället RFR:s rekommendation RFR 2.2 tilläm-
pas.96 Klassificeringen blir då densamma som gäller för de icke-finansiella noterade företa-
gen, det vill säga den grundar sig på den internationella standarden IAS 1. 

 Icke-finansiella 
företag  

Omsättningstill-
gångar 

Finansiella företag 
 
Omsättnings-
tillgångar 

Icke-finansiella 
företag  

Anläggningstill-
gångar  

Finansiella före-
tag  

Anläggningstill-
gångar  

Inter-
nationella 
standarder 
från IASB 

IAS 1 p. 57 1 st. IAS 1 p. 57 1 st. IAS 1 p. 57 2 st. 
och p. 58 

IAS 1 p. 57 2 st. 
och p.58 

EG-rättsligt IAS-förordningen IAS-förordningen IAS-förordningen IAS-förordningen 

Svensk lag-
stiftning 

4 kap. 1 § ÅRL 4 kap. 1 § ÅRKL 
med hänvisning till 
4 kap. 1 § ÅRL 

4 kap. 1 § ÅRL 4 kap. 1 § ÅRKL 
med hänvisning 
till 4 kap. 1 § ÅRL 

Normgivning Noterade – 
 RFR 2.2 
Onoterade – 
BFNAR 2008:1 

RFR 2.2 Noterade –  
RFR 2.2 
Onoterade – 
BFNAR 2008:1 

RFR 2.2 

Värdering Lägsta av anskaff-
ningsvärdet och 
nettoförsäljnings-
värdet 

Lägsta av anskaff-
ningsvärdet och 
nettoförsäljnings-
värdet 

Anskaffnings-
värdet med beak-
tande av bestäm-
melserna för ned-
skrivningar och 
uppskrivningar 

Anskaffnings-
värdet med beak-
tande av bestäm-
melserna för ned-
skrivningar och 
uppskrivningar 

Tabell 1. Klassifiering av finansiella omsättningstillgångar och anläggningstillgångar 

2.4.3 Finansiella instrument 

Hur finansiella instrument ska redovisas har diskuterats sedan 1980-talet. Diskussionerna 
har bland annat rört svårigheten med att definiera begreppet och att kunna förstå vad som 
faktiskt ska omfattas.97 Som en sammanfattning av de regler som styr de finansiella instru-
mentens värdering i olika företag följer en tabell i slutet av avsnitt 2.4.3.2. 

                                                
95 BFNAR 2008:1 p. 9.4. 

96 FFFS 2008:25 kap. 2 p. 2. 

97 Marton m.fl., IFRS - i teori och praktik, s. 330. 
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2.4.3.1 Internationell redovisning 

IAS 32 Finansiella instrument: Klassificering och IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och vär-
dering reglerar finansiella instruments redovisning och värdering, dessa är tillämpliga på både 
finansiella- och icke-finansiella företag. I IAS 32, definieras ett finansiellt instrument som 
”varje form av avtal som ger upphov till en finansiell tillgång98 i ett företag99 och en finansi-
ell skuld100 eller egetkapitalinstrument101 i ett annat företag”.102  

I september år 2001 antogs Europaparlamentet och Rådets direktiv 2001/65/EG om vär-
dering och redovisning av finansiella instrument (Ändringsdirektivet)103. Direktivet var en 
anpassning av den internationella redovisningsstandarden IAS 39. Ändringsdirektivet inne-
höll förändringar av de fjärde och sjunde bolagsdirektiven och bankredovisningsdirektivet. 
Implementeringen av direktivet skulle ske senast 1 januari år 2004 dock skedde detta endast 
i två medlemsstater, Sverige och Danmark. Övriga medlemsstater väntade istället på att 
IASB skulle utfärda en ändrad version av IAS 39.104 IASB utformade en uppdaterad version 
av standarden under våren år 2004.105 Den ändrade versionen ansågs dock av bland annat 
Europeiska Centralbanken och andra inom banksektorn inte vara fullständig. De ansåg där-
för att vidare diskussioner skulle föras rörande främst bestämmelserna avseende säkrings-
redovisning och möjligheten att redovisa alla finansiella instrument till verkligt värde. Då 
IAS-förordningen innebar att noterade företag från och med 1 januari år 2005 skulle 
lämpa de internationella standarderna ansågs det viktigt att det fanns riktlinjer för redovis-
ning av finansiella instrument.106 På grund av detta godkände kommissionen att IAS 39 
skulle införas men med undantag för de bestämmelser som fanns avseende säkringsredo-
visning och om användningen av valmöjligheten att redovisa till verkligt värde.107  

                                                
98 En finansiell tillgång är varje tillgång i form av a) kontanter, b) avtalsenlig rätt att erhålla kontanter eller an-

nan finansiell tillgång från ett annat företag, c) avtalsenlig rätt att byta finansiella instrument med annat före-
tag under villkor som kan komma att visa sig vara förmånliga eller, d) egetkapitalinstrument utgivna av ett 
annat företag, se IAS 32 p. 11. 

99 Med företag omfattas såväl individer som alla verksamheter oberoende av associationsform, se IAS 32 p. 
11. 

100 En finansiell skuld är varje skuld som innebär en avtalsenlig skyldighet a) att erlägga kontanter eller annan 
finansiell tillgång till ett annat företag eller, b) att byta finansiella instrument med annat företag under villkor 
som kan visa sig oförmånliga, se IAS 32 p. 11. 

101 Ett egetkapitalinstrument är varje form av avtal som styrker en residual rätt i företagets tillgångar eller av-
drag för alla skulder, se IAS 32 p. 11. 

102 IAS 32 p. 11. 

103 I viss doktrin benämns direktivet som ”fair-value direktivet”. I uppsatsen kommer dock direktivet endast 
benämnas som ändringsdirektivet.  

104 Larsson, Skatteregler för värdering av lager av finansiella instrument, Institutet för utländsk rätt (IUR)-
Information nr 2 2004 s. 4. 

105 Preambeln p. 3. Kommissionens förordning (EG) nr 2086/2004 om ändring av förordning (EG) nr 
1725/2003 om antagande av vissa internationella redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamen-
tets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 med avseende på införandet av IAS 39, (Förordning 
2086/2004/EG). 

106 Preambeln p. 3. Förordning 2086/2004/EG. 

107 Artikel 1 Förordning 2086/2004/EG. 
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Vid införandet av ändringsdirektivet gavs en möjlighet för medlemsländerna att själva be-
sluta om reglerna skulle gälla för alla typer av företag eller endast vissa. Sverige beslutade att 
låta reglerna vara frivilliga för icke-finansiella företag medan de skulle vara obligatoriska för 
finansiella företag.108 

Ändringsdirektivets syfte var att få de EG-rättsliga bolagsdirektiven att överensstämma 
med de internationella standarder som utformats vad gällde finansiella instruments möjlig-
het att värderas till verkligt värde.109 I direktivet sades att de värderingsmetoder som base-
rats på historiska anskaffningsvärden inte längre användes i stor utsträckning av de norm-
givande organen, utan istället förespråkades en värdering baserad på det verkliga värdet.110 
Värdering till det verkliga värdet innebär att den tillgång som ska överlåtas eller den skuld 
som ska regleras baseras på de belopp som skulle användas mellan kunniga och oberoende 
parter.111 

Vid bestämmande av det verkliga värdet utgås det i första hand från det marknadsvärdet 
som finns på det finansiella instrumentet. Är detta inte möjligt och instrumentet består av 
ett antal delar sker istället värderingen baserat på det samlade marknadsvärdet för de olika 
delarna. Då det inte finns något tillförlitligt värde för instrumentet används det marknads-
värde som finns för liknande instrument.112 I de fall något sådant inte finns att tillgå då det 
inte kan leda till ett tillförlitligt värde används istället allmänt accepterade värderingsmodel-
ler och värderingsmetoder. Detta ska då leda till ett värde som liknar ett uppskattat mark-
nadsvärde.113 I de fall något tillförlitligt värde inte kan hittas genom de olika metoderna ska 
värdering ske enligt artiklarna 34-42 i fjärde bolagsdirektivet.114 

2.4.3.2 Svensk redovisning 

Den svenska redovisningen av finansiella instrument för finansiella- och icke-finansiella fö-
retag bygger på det EG-rättsliga regelverket genom ändringsdirektivet som i sin tur till stor 
del bygger på de internationella standarderna IAS 32 och IAS 39 som utformats av IASB.115  

En definition av begreppet finansiellt instrument finns inte i svensk redovisningslagstift-
ning utan istället får utveckling ske genom god redovisningssed, vägledning sker då genom 
Redovisningsrådets116 rekommendationer. I RR 27 Finansiella instrument: Redovisning och värde-

                                                
108 SOU 2008:80 s. 374. 

109 Preambeln p. 9. ändringsdirektivet. 

110 Preambeln p. 7. ändringsdirektivet.  

111 IAS 39 p. 49a. 

112 Artikel 1 ändringsdirektivet (artikel 42b.1.a) i fjärde bolagsdirektivet). 

113 Artikel 1 ändringsdirektivet (artikel 42b.1.b) i fjärde bolagsdirektivet). 

114 Artikel 1 ändringsdirektivet (artikel 42b.2. i fjärde bolagsdirektivet). 

115 SOU 2005:99 s. 419. 

116 Numera RFR. Hänvisning sker i detta avsnitt till det tidigare namnet då RFR inte har övertagit ansvaret för 
de rekommendationer och uttalanden som tidigare utkommit, med undantag för RR:s rekommendation 
(RR) 30-32 (Numera RFR 1.2-2.2) samt för Uttalande från RR:s akutgrupp (URA) 5-7 och 42-47 (numera 
UFR). Se Skatteverket, Handledning för sambandet mellan redovisning och beskattning vid 2008 års taxering, s. 107.  
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ring definieras finansiella instrument i stort sett utefter den definition som finns i IAS 32 
p.11.117  

ÅRL som reglerar de icke-finansiella företagens redovisning tar i 4 kap. 14a-14d §§ ÅRL 
upp värderingsreglerna för finansiella instrument. I 4 kap. 14a § ÅRL sägs att derivatin-
strument och andra finansiella instrument får tas upp till verkligt värde. Något krav på att 
de måste ta upp instrumenten till verkligt värde finns således inte. I 4 kap. 14b § ÅRL finns 
bestämmelser om vilka finansiella instrument som inte får tas upp till verkligt värde. Dessa 
omfattas av bland annat andelar i dotterföretag och egetkapitalinstrument som givits ut av 
företaget självt. Värdering till verkligt värde får heller inte ske i de fall värderingen inte skul-
le ske till ett tillförlitligt värde. 

I och med ändringsdirektivet skedde förändringar också för de finansiella företagen genom 
ändringar i ÅRKL. Förändringarna innebar bland annat att värderingen till verkligt värde 
gick från att ha varit en möjlighet till att bli en skyldighet. I 4 kap. 2 § p. 6 ÅRKL sägs att de 
finansiella instrumenten ska tas upp till sitt verkliga värde om det är förenligt med 4 kap. 
14a § ÅRL.  

Då den svenska redovisningslagstiftningen är av ramlagskaraktär måste utfyllnad ske ge-
nom kompletterande normgivning.118 De icke-finansiella noterade företagen upprättar års-
redovisning i enlighet med RFR:s rekommendation RFR 2.2 Redovisning för juridiska personer. 
De finansiella instrumenten ska tas upp enligt IAS/IFRS med undantag för förvärvande av 
egna aktier och det fria kapitalet ska minskas med utgiften för förvärvet. Detta motsvarar 
regleringen i 5 kap. 14 § ÅRL. Klassificeringen av tillgångar som skuld eller eget kapital ska 
göras i enlighet med IAS 32 om det inte strider mot gällande lag. Avsteg ska i sådana fall 
göras med den ekonomiska innebörden i beaktande.119 Skillnader finns även angående upp-
lysningsplikten om företags egna aktier. Dessa ska redovisas enligt 6 kap. 1 § ÅRL istället 
för enligt IAS 32 och IFRS 7 Finansiella instrument: Upplysningar.  

De icke-finansiella onoterade företagen kan som ovan nämnts enligt den svenska lagstift-
ningen välja om de vill tillämpa de internationella standarderna eller inte.120 Om de valt att 
använda IAS/IFRS ska de tillämpa RFR 2.2, det vill säga samma rekommendation som de 
icke-finansiella noterade företagen.121 I de fall företagen väljer att inte använda de interna-
tionella standarderna ska de tillämpa antingen anpassade allmänna råd från BFN eller Re-
dovisningsrådets rekommendationer RR 1-29.122 BFN utkom under år 2008 med BFNAR 
2008:1 som är BFN:s allmänna råd om årsredovisning i mindre företag. Detta råd reglerar i 
kapitel 15 hur kortfristiga placeringar ska värderas. Rådet säger att de företag som väljer att 
tillämpa det allmänna rådet inte får värdera sina tillgångar till verkligt värde trots att det är 
tillåtet enligt 4 kap. 14a § ÅRL.123 Vad gäller RR:s rekommendationer ska vid vägledning för 
finansiella instrument RR 27 Finansiella instrument: Upplysningar och klassificering tillämpas. 

                                                
117 Prop. 2002/03:121 s. 70. 

118 Skatteverket, Handledning för sambandet mellan redovisning och beskattning vid 2008 års taxering, s. 53-54. 

119 RFR 2.2 p. 59. 

120 SOU 2008:80 s. 374. Se 2.4.3.1. 

121 BFNAR 2000:2 p. 5c. 

122 BFNAR 2000:2 p. 5. 

123 BFNAR 2008:1 p. 14.4. 
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De finansiella företagens redovisning av finansiella instrument styrs vid normgivningen av 
FFFS 2008:25 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i kreditinstitut och 
värdepappersbolag.  

 Icke-finansiella fö-
retag, noterade 

Icke-finansiella fö-
retag, onoterade 
som tillämpar 
IAS/IFRS 

Icke-finansiella fö-
retag, onoterade 
som inte tillämpar 
IAS/IFRS 

Finansiella före-
tag 

Internationella 
standarder 
från IASB 

IAS 32 och IAS 39 IAS 32 och IAS 39 - IAS 32 och  
IAS 39 

EG-rättsligt Ändringsdirektivet Ändringsdirektivet - Ändringsdirektivet 

Svensk lag-
stiftning 

4 kap. 14a-14c §§ 
ÅRL 

4 kap. 14a-14c §§ 
ÅRL 

4 kap. 14a-14c §§ 
ÅRL 

4 kap. 2 § p. 6 
ÅRKL om fören-
ligt med 4 kap. 
14a § ÅRL 

Normgivning Utgår från standar-
derna från 
IAS/IFRS, men med 
undantag och tillägg i 
RFR 2.2 för att vara 
förenlig med svensk 
lagstiftning 

Utgår från standar-
derna från 
IAS/IFRS, men med 
undantag och tillägg i 
RFR 2.2 för att vara 
förenlig med svensk 
lagstiftning. Tillämp-
lig genom BFNAR 
2000:2 p. 5c 

BFNAR 2008:1 och 
RR 27. Tillämplig ge-
nom  
BFNAR 2000:2 p. 5.  

FFFS 2008:25 

Värdering Får värdera till verk-
ligt värde om ej un-
dantaget enligt 4 kap. 
14b § ÅRL. Vid val 
att inte använda verk-
ligt värde sker en 
värdering enligt reg-
lerna i ÅRL för an-
läggnings- och om-
sättningstillgångar, i 
huvudsak enligt an-
skaffningsvärdet       
(4 kap. 3 § ÅRL) eller 
lägsta värdets princip 
(LVP) (4 kap. 9 § 
ÅRL) 

Får värdera till verk-
ligt värde om ej un-
dantaget enligt 4 kap. 
14b § ÅRL. Vid val 
att inte använda verk-
ligt värde sker en 
värdering enligt reg-
lerna i ÅRL för an-
läggnings- och om-
sättningstillgångar, i 
huvudsak enligt an-
skaffningsvärdet      
(4 kap. 3 § ÅRL) eller 
LVP (4 kap. 9 § 
ÅRL) 

Värderar enligt reg-
lerna i ÅRL för an-
läggnings- och om-
sättningstillgångar, i 
huvudsak enligt an-
skaffningsvärdet      
(4 kap. 3 § ÅRL) eller 
LVP (4 kap. 9 § 
ÅRL) 

Ska värdera till 
verkligt värde om 
förenlig med  
4 kap. 14a § ÅRL 
och ej undantaget 
enligt 4 kap. 14b § 
ÅRL 

Tabell 2. Finansiella instrument i finansiella- och icke-finansiella företag 
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3 Skatterättsliga aspekter 

Det här kapitlet börjar med att beskriva näringsrekvisiten i 13 kap. 1 § 1 st. IL. Därefter följer en redo-
görelse av de olika sambanden som finns mellan redovisning och beskattning i Sverige. Vidare behandlar 
kapitlet klassificering av tillgångar för att sedan avslutas med beskattningskonsekvenserna i finansiella- 
och icke-finansiella företag. 

3.1 Inledning 

Före skattereformen år 1990 fanns sex inkomstslag; tjänst, rörelse, kapital, tillfällig för-
värvsverksamhet och jordbruksfastighet samt inkomst av annan fastighet.124 Efter införan-
det finns numera endast tre inkomstslag; tjänst, näringsverksamhet och kapital.125 De tidiga-
re inkomstslagen rörelse, jordbruksfastighet och annan fastighet utgör efter skattereformen 
inkomstslaget näringsverksamhet.126 

Näringsverksamhet är ursprungligen en civilrättslig term som används bland annat i bokfö-
ringslagstiftningen.127 I 13 kap. IL avgränsas näringsverksamhet från andra inkomstslag. 
Avgränsningen sker för att särskilja näringsinkomster från inkomster som ska beskattas i 
inkomstslaget tjänst eller kapital. Detta sker främst för fysiska personer då alla inkomster 
som uppkommer för juridiska personer beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet. Att 
beskattning av juridiska personer endast sker i inkomstslaget näringsverksamhet återfinns i 
13 kap. 2 § IL. Detta innebär att inkomster som inte tillhör den huvudsakliga verksamhe-
ten, till exempel kapitalinkomster, trots allt beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet. 
Vid beräkningen av den skattepliktiga inkomsten kan dock, i de fall inkomsten inte ingår i 
den huvudsakliga verksamheten, beräkningsreglerna för inkomstslaget kapital komma att 
användas.128 För juridiska personers inkomst ska sedan enligt 1 kap. 3 § 2 st. IL statlig in-
komstskatt tas ut.129 

Då all inkomst hos juridiska personer beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet, men 
olika beräkningsregler kan användas, är det av vikt att särskilja om inkomsten tillhör rörel-
sen eller inte.130 Begreppet rörelse definieras i 2 kap. 24 § IL som: 

”Med rörelse avses annan näringsverksamhet än innehav av kontanta medel, värdepapper eller liknande 
tillgångar. Om kontanta medel, värdepapper eller liknande tillgångar innehas som ett led i rörelsen, räknas 
innehavet dock till rörelsen.” 

Syftet med bestämmelsen är främst att avgränsa värdepappersförvaltning från rörelsebe-
greppet, det vill säga att förvaltning av värdepapper inte utgör rörelse. Hur denna avgräns-

                                                
124 17 § Kommunalskattelag (1928:370). 

125 1 kap. 8 § IL. 

126 Prop. 1999/2000:2 del 2, s. 161. 

127 Lodin m.fl., Inkomstskatt- en läro- och handbok i skatterätt, s. 240. 

128 Lodin m.fl., Inkomstskatt- en läro- och handbok i skatterätt, s. 52-53 och 239. 

129 För närvarande uppgår den statliga inkomstskatten till 28 %, se 65 kap. 14 § 1 st. IL. 

130 Melz, Handel med värdepapper ett problem för ideella föreningar och stiftelser?, SN 2001 s. 476.    
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ning ska ske framkommer dessvärre inte av bestämmelsen.131 Det har dock ifrågasatts om 
bestämmelsen har någon egentlig funktion vid gränsdragningen mellan förvaltning och rö-
relse.132 

3.1.1 Näringsrekvisiten 

För att avgränsa näringsverksamhet mot andra inkomstslag uppställs tre rekvisit som alla 
måste vara uppfyllda.133 Enligt 13 kap. 1 § 1 st. IL menas med näringsverksamhet förvärvs-
verksamhet som bedrivs yrkesmässigt och självständigt. Rekvisiten motsvarar fortfarande de som 
uppställdes vid avgränsning för inkomstslaget rörelse och således har äldre rättspraxis bety-
delse även vid avgränsningen numera.134  

3.1.1.1 Förvärvssyfte 

Med förvärvssyfte menas att det ska finnas ett ekonomiskt utbyte, det vill säga ett vinstsyf-
te. Detta rekvisit finns främst för att fysiska personers näringsinkomster ska avskiljas från 
inkomster som uppkommer av hobbyverksamhet och beskattas i inkomstslaget tjänst.135 
För juridiska personer kan dock kravet på vinstsyfte anses lågt.136 Detta då det i RÅ 1998 
ref 10 sägs att vid avsaknad av vinstsyfte kan juridiska personers verksamhet trots allt be-
traktas som näringsverksamhet, dock får den inte vara i allt för begränsad omfattning.137 
Om verksamheten i verkligheten går med vinst är av mindre intresse då det avgörande är 
om det finns ett syfte att faktiskt göra det.138  

3.1.1.2 Yrkesmässighet 

Yrkesmässighet innebär att verksamheten ska vara regelbunden, av en viss omfattning och 
varaktig. Verksamheten ska vända sig till allmänheten, alltså inte endast bedrivas för egen 
räkning.139 Rekvisitet avgränsar inkomsterna i näringsverksamhet från kapitalinkomster. 
Detta har betydelse exempelvis vid värdepappershandel då olika beräkningsregler används 
beroende av om det kan anses vara näringsinkomster eller kapitalinkomster.140 

3.1.1.3 Självständighet 

Rekvisitet är av vikt vid en bedömning av om en fysisk persons inkomst ska beskattas i när-
ingsverksamhet eller tjänst. Frågan blir aktuell för uppdragstagare där det saknas ett anställ-

                                                
131 Prop. 1999/2000:2 del 2, s. 44-45.  

132 Melz, Handel med värdepapper - ett problem för ideella föreningar och stiftelser?, SN 2001 s. 477. 

133 Lodin m.fl., Inkomstskatt- en läro- och handbok i skatterätt, s. 240. 

134 Se prop. 1999/2000:2 del 2, s. 161 och Lodin m.fl., Inkomstskatt- en läro- och handbok i skatterätt, s. 240 not 1. 

135 Skatteverket, Handledning för beskattning av inkomst vid 2008 års taxering del 2, s. 53. 

136 Lodin m.fl., Inkomstskatt- en läro- och handbok i skatterätt, s. 242. 

137 Målet rör en ideell förenings kursverksamhet. Uttalandet av Regeringsrätten gäller dock en allmän tolkning 
av rekvisitet för juridiska personer. Se Lodin m.fl., Inkomstskatt- en läro- och handbok i skatterätt, s. 241-242. 

138 Arvidsson och Gunne, Om stiftelser och handel med värdepapper, SvSkT 2001 s. 554. 

139 Lodin m.fl., Inkomstskatt- en läro- och handbok i skatterätt, s. 242. 

140 Skatteverket, Handledning för beskattning av inkomst vid 2008 års taxering del 2, s. 53. 
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ningsförhållande.141 Vid en bedömning för juridiska personer är det dock sällan som själv-
ständigheten är av avgörande betydelse.142 

3.2 Sambandet mellan redovisning och beskattning 

I Sverige finns en stark koppling mellan redovisning och beskattning.143 Sambandet har 
funnits sedan 1920-talet då 1928 års KL och 1929 års bokföringslag (1929:117) infördes. 
Sambandet avser periodisering av inkomster och utgifter men även principer för värdering 
av tillgångar och skulder.144 En stor skillnad mellan värderingsreglerna på områdena är att 
den skattemässiga värderingen är baserad på minimivärderingsregler medan redovisningen 
tar sikte på maximivärderingsregler som ska avspegla företagens verkliga värde.145 Samban-
det mellan redovisning och beskattning kan även benämnas som kopplingen mellan redo-
visningen och beskattningen. Båda uttrycken kommer att användas synonymt i uppsatsen. 

Både redovisningens och beskattningens regelverk har till syfte att mäta företags resultat på 
ett rättvisande sätt.146 Fördelarna med att ha ett samband är bland annat att det förenklar 
för företag då de endast behöver upprätta ett bokslut, dock med reservation för vissa ju-
steringar vid taxeringen. Det sägs också att den nära kopplingen leder till en hög kvalitet av 
den svenska redovisningen. Detta då redovisningen under taxeringsförfarandet granskas i 
syfte att den inte bryter mot gällande redovisningsregler. Sambandet har också nackdelar, 
bland annat kan kopplingen å ena sidan bidra till att företag väljer att använda sig av redo-
visningsmetoder som minimerar skattebelastningen, men som å andra sidan inte leder till 
den mest rättvisande bilden av företagen ur andra synvinklar än den fiskala.147 

3.2.1 De olika sambanden 

I 14 kap. IL finns bestämmelserna för beräkning av resultat av näringsverksamhet. Vad 
gäller sambandet mellan redovisning och beskattning finns det mest tydliga sambandet i 14 
kap. 2 och 4 §§ IL.148 Sambandet mellan redovisning och beskattning utgörs av tre olika 
samband; det materiella sambandet, det formella sambandet och avsaknaden av samband.  

3.2.1.1 Det materiella sambandet 

Det materiella sambandet utgår från att inkomstskatteberäkningen görs med hänsyn till re-
dovisningslagstiftningen och god redovisningssed.149 Sambandet återfinns bland annat i 14 
kap. 2 § 1 st. IL där det sägs att resultatet ska beräknas enligt bokföringsmässiga grunder.  

                                                
141 Lodin m.fl., Inkomstskatt- en läro- och handbok i skatterätt, s. 242. 

142 Arvidsson och Gunne, Om stiftelser och handel med värdepapper, SvSkT 2001 s. 556. 

143 Norberg och Thorell, Redovisningsfrågor i skattepraxis, s. 20. 

144 Skatteverket, Handledning för sambandet mellan redovisning och beskattning vid 2008 års taxering, s. 25. 

145 Bjuvberg, Redovisningens betydelse för beskattningen, s. 37. 

146 Norberg och Thorell, Redovisningsfrågor i skattepraxis, s. 26. 

147 SOU 1995:43 s. 91-93. 

148 Alhager och Alhager, Sambandet mellan redovisning och beskattning - en introduktion, s. 13. 

149 Skatteverket, Handledning för sambandet mellan redovisning och beskattning vid 2008 års taxering, s. 25-26. 
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Med bokföringsmässiga grunder menas att inkomster och utgifter ska redovisas till en viss 
period med tillämpning av företagsekonomiska principer istället för enligt kontantprinci-
pen. Vid införandet av begreppet i IL var det diskussioner kring om begreppet skulle tas 
med i lagstiftningen. BFN framförde att begreppet är lånat av redovisningslagstiftningen, 
men att inom detta område har det ersatts av ett mer modernt begrepp. BFN uttryckte att 
då ”bokföringsmässiga grunder” inte längre förekom inom redovisningen ansågs begrep-
pets innebörd otydligt. Regeringen ansåg dock att begreppet var väl inarbetat i den svenska 
skattelagstiftningen och att det inte fanns något motsvarande modernt begrepp med samma 
innebörd inom redovisningen och således skulle ingen förändring ske.150 

Det materiella sambandet innebär också att det skattemässiga resultatet accepteras om ve-
dertagna redovisningsprinciper och god redovisningssed tagits i åtanke i den redovisning 
som företaget upprättat.151 Enligt 14 kap. 4 § 1 st. IL ska räkenskaper som förs för närings-
verksamheten ligga till grund för beräkningen av resultatet vad avser beskattningstidpunk-
ten. Då god redovisningssed ofta gör det möjligt för företag att använda olika redovis-
ningsalternativ är bestämmelserna av vikt då det binder skattemyndigheter och domstolar 
till att acceptera de valda redovisningsalternativen om de uppfyller kraven.152 I de fall före-
tagen inte upprättat redovisningen enligt god redovisningssed ska det redovisade resultatet 
justeras enligt 14 kap. 5 § IL. Justeringar sker också enligt paragrafen för att intäkts- eller 
kostnadsposter inte ska utelämnas eller dubbelräknas. 

3.2.1.2 Det formella sambandet 

Det formella sambandet innebär att skattereglerna styr redovisningen genom att det upp-
ställs skatterättsliga krav på hur redovisningen ska upprättas, detta kan ses till exempel vid 
räkenskapsenlig avskrivning. För att ha rätt till avskrivningen krävs att avdraget är detsam-
ma i deklarationen och bokslutet.153 Någon bestämmelse som behandlar det formella sam-
bandet finns inte utan reglering sker i anknytning med de olika posterna, till exempel som 
nämnts ovan vad avser räkenskapsenlig avskrivning som regleras i 18 kap. 14 § IL. Syftet 
med att ha ett formellt samband är bland annat att det medför att obeskattade vinster inte 
ska kunna delas ut. Det påverkar även företag vid tillämpning av en viss skatteregel. För att 
kunna nyttja den krävs att en motsvarande behandling skett i redovisningen.154  

3.2.1.3 Avsaknad av samband 

Som nämns i 14 kap. 2 § 2 st. IL ska resultatet beräknas enligt god redovisningssed. Det 
sägs också att detta ska ske om inget särskilt är föreskrivet i lag. Med detta menas de fall då 
det inte finns något samband mellan redovisning och beskattning, med andra ord så påver-
kar varken redovisningen beskattningen eller tvärtom.155 Områden där den skatterättsliga 
avdragsrätten inte är beroende av hur redovisningen skett är till exempel vid avskrivning av 

                                                
150 Prop. 1999/2000:2 del 2, s. 175-176.  

151 Skatteverket, Handledning för sambandet mellan redovisning och beskattning vid 2008 års taxering, s. 25. 

152 Alhager och Alhager, Sambandet mellan redovisning och beskattning – en introduktion, s. 19. 

153 Skatteverket, Handledning för sambandet mellan redovisning och beskattning vid 2008 års taxering, s. 25-26. 

154 SOU 2008:80 s. 102. 

155 Skatteverket, Handledning för sambandet mellan redovisning och beskattning vid 2008 års taxering, s. 26. 
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byggnader och markanläggningar.156 Ett annat exempel är vid beskattning av kapitalvinster 
och kapitalförluster i inkomstslaget näringsverksamhet.157 

3.2.2 Klassificerings-, omfångs- och periodiseringsfrågan 

En skatterättslig utredning om inkomster och utgifter består ofta av tre frågor, klassifice-
ringsfrågan, omfångsfrågan och periodiseringsfrågan. Klassificeringen blir den styrande 
punkten då den påverkar vilka omfångs- och periodiseringsregler som ska studeras. Detta 
är synbart till exempel vid klassificering av forskningsutgifter.158 Ett annat exempel är då en 
intäkt klassificeras som utdelning. Detta får betydelse för både periodiseringsfrågan, i form 
av att utdelningen ska periodiseras till ett visst beskattningsår, och omfångsfrågan då utdel-
ningen blir skattefri.159 

Vad gäller omfångsfrågan, det vill säga om en inkomst ska tas upp eller en utgift ska kunna 
dras av, råder delade meningar om någon koppling finns mellan redovisningen och be-
skattningen eller inte.160 I förarbetena sägs att det inte finns något egentligt samband då god 
redovisningssed inte är av betydelse vid bedömningen.161 Alhager och Alhager är av samma 
åsikt och de anför att sambandet aldrig avser omfångsfrågor då dessa styrs helt av skatte-
rättsliga regler.162 Lodin, Lindencrona, Melz och Silfverberg är av åsikten att redovisningen 
kan ha ett visst bevisvärde vid omfångsfrågor.163 Om en inkomst är skattepliktig eller av-
dragsgill regleras i första hand av uttryckliga bestämmelser i IL. Om någon särskild regel 
inte finns får huvudreglerna om intäkter i det 15 kap. IL och utgifter i det 16 kap. IL tas till 
hjälp.164 

Periodiseringsfrågan, det vill säga vilket beskattningsår en inkomst ska tas upp eller en ut-
gift dras av, blir aktuell då omfångsfrågan har blivit besvarad.165 Bestämmandet av beskatt-
ningstidpunkten regleras i första hand av uttryckliga bestämmelser i IL. Om några sådana 
inte finns får allmän vägledning ske genom 14 kap. 2 § 2 st. IL, det vill säga genom god re-
dovisningssed. Således finns ett materiellt samband för att fastställa beskattningstidpunk-
ten.166 I vissa fall spelar periodiseringsfrågan roll för om inkomsten över huvud taget ska tas 

                                                
156 Alhager och Alhager, Sambandet mellan redovisning och beskattning - en introduktion, s. 44. 

157 Skatteverket, Handledning för sambandet mellan redovisning och beskattning vid 2008 års taxering, s. 26. 

158 Kellgren, Tolkning av redovisningsregler - om några svårigheter i jämförelse med skatterättsliga förhållanden, SN 2003 s. 
327. 

159 Kellgren, Redovisning och beskattning - om redovisningens betydelse för inkomstbeskattningen, s. 95-96. 

160 Se exempelvis SOU 2008:80 s. 123, Alhager och Alhager, Sambandet mellan redovisning och beskattning - en in-
troduktion, s. 22, Kellgren, Redovisning och beskattning - om redovisningens betydelse för inkomstbeskattningen, s. 93-96, 
Norberg, Omfångsfrågan kontra periodiseringsfrågan i näringsverksamhet, Festskrift till Nils Mattsson, s. 331-332 och 
Bjuvberg, Redovisningens betydelse för beskattningen, s. 194. 

161 SOU 2008:80 s. 123. 

162 Alhager och Alhager, Sambandet mellan redovisning och beskattning - en introduktion, s. 22. 

163 Lodin m.fl., Inkomstskatt - en läro- och handbok i skatterätt, s. 254. 

164 Skatteverket, Handledning för sambandet mellan redovisning och beskattning vid 2008 års taxering, s. 29. 

165 Alhager och Alhager, Sambandet mellan redovisning och beskattning - en introduktion, s. 21. 

166 Skatteverket, Handledning för sambandet mellan redovisning och beskattning vid 2008 års taxering, s. 29. 
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upp under ett beskattningsår. Detta är bland annat aktuellt om omfångsreglerna ändrats 
från ett beskattningsår till ett annat. Vid en sådan situation måste beskattningstidpunkten 
först bestämmas för att på så sätt se vilka regler som är tillämpliga.167 

Vad gäller kopplingen kan det i vissa situationer vara svårt att skilja på omfångs- och perio-
diseringsfrågor. Detta kan ha sin grund i att det ibland finns svårigheter att klassificera till-
gångar och transaktioner.168 

Vid värdepappershandel gäller inte de vanliga periodiseringsreglerna. I de fall värdepap-
pershandeln inte anses utgöra rörelse ska de skatterättsliga kapitalvinstreglerna169 tillämpas. 
Detta medför, på grund av att det finns uttryckliga bestämmelser, att någon koppling mel-
lan redovisning och beskattning i detta fall inte finns.170  

3.3 Klassificering av tillgångar 

Inom skatterätten sker, liksom inom redovisningen, klassificering av tillgångar.171 Klassifice-
ringen av verksamhetens tillgångar delas upp i bland annat inventarier172, lagertillgångar och 
kapitaltillgångar.173 Klassificering av tillgångar sker bland annat för att värderingen av dessa 
sker på olika sätt.174  

Tidigare i KL och lag (1947:576) om statlig inkomstskatt (SIL) användes begreppen om-
sättningstillgångar och anläggningstillgångar. Dessa ersattes i samband med införandet av 
IL till lagertillgångar och kapitaltillgångar.175 

Vidare görs skattemässigt en åtskillnad på värdepapper som lagertillgångar och som kapi-
taltillgångar i form av näringsbetingat innehav eller som kapitalplaceringsinnehav.176 Av-
gränsningen av värdepapper som utgör det ena, det andra eller tredje medför hur värde-
papperen ska behandlas skattemässigt.177 

Vi avslutar detta avsnitt med att illustrera i Figur 2 och 3 som visar uppdelningen av till-
gångar i finansiella- och icke-finansiella företag. 

                                                
167 SOU 2008:80 s. 124. 

168 SOU 2008:80 s. 124. 

169 Se vidare i avsnitt 3.4 för beskattningskonsekvenser vid värdepappershandel. 

170 Norberg och Thorell, Redovisningsfrågor i skattepraxis, s. 25-26. 

171 Skatteverket, Handledning för beskattning av inkomst vid 2008 års taxering del 2, s. 138. 

172 Inventarier kommer inte att behandlas närmare då det inte är av betydelse vid värdepappershandel. 

173 SOU 2008:80 del 2, s. 333. 

174 SOU 2008:80 del 2, s. 333. 

175 Prop. 1999/2000:2 del 1, s. 507.  

176 BDO, Värdepappershandboken - en introduktion till beskattning av värdepapper, s. 37.  

177 Andersson, Värdepapper - en genomgång av kapitalmarknaden och skattereglerna, s. 234. 
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3.3.1 Lagertillgångar 

Enligt 17 kap. 3 § 1 st. IL definieras en lagertillgång som en tillgång som är avsedd för om-
sättning eller förbrukning. Varulager kan anses som en sorts omsättningstillgång.178 

En tillgång ska ingå i en näringsverksamhet som utgör rörelse för att den ska klassificeras 
som lagertillgång.179 Således ska värdepapper i ett företag som bedriver handel med sådana 
utgöra lagertillgångar om de ingår i rörelsen.180  

3.3.2 Kapitaltillgångar 

I 25 kap. 3 § 2 st. IL stadgas att med kapitaltillgång avses annan tillgång än till exempel la-
gertillgångar, pågående arbeten, kundfordringar och liknande tillgångar. I de fall andelen 
inte utgör lagertillgång utgör den istället kapitaltillgång och således måste först avgöras om 
andelen utgör lagertillgång.181 

Vid handel med värdepapper klassificeras innehavet som kapitaltillgångar om det inte anses 
utgöra värdepappersrörelse.182  

3.3.2.1 Näringsbetingat innehav 

Vad som avses med näringsbetingad andel regleras i 24 kap. 13-14 §§ IL. Det stadgas i 24 
kap. 13 § IL att med näringsbetingad andel avses en andel i ett aktiebolag om den uppfyller 
villkoren i 24 kap. 14 § 1 st. IL och ägs av en juridisk person som är, 

1. ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening som inte är ett invest-
mentföretag, 

2. en svensk stiftelse eller en svensk ideell förening och som inte omfattas av be-
stämmelserna om undantag från skattskyldighet 7 kap., 

3. en svensk sparbank, 
4. ett svenskt ömsesidigt försäkringsföretag, eller 
5. ett utländskt bolag som hör hemma i en stat inom Europeiska ekonomiska samar-

betsområdet och som motsvarar något sådant svenskt företag som anges i  
1-4.  
 

Av 24 kap. 14 § 1 st. IL framgår att andelen ska vara en kapitaltillgång. Således omfattas 
inte lagertillgångar i en värdepappersrörelse av dessa regler.183 Vidare stadgas i paragrafen 
att andelen också ska uppfylla någon av följande förutsättningar;  

1. Andelen är inte marknadsnoterad. 
2. Det sammanlagda röstetalet för ägarföretagets samtliga andelar i det ägda företaget 

motsvarar tio procent eller mer av röstetalet för samtliga andelar i företaget. 

                                                
178 SOU 2008:80 del 2, s. 333. 

179 SOU 2005:99 s. 314. 

180 SOU 2008:80 s. 380. 

181 SOU 2005:99 s. 313. 

182 SOU 2005:99 s. 429. 

183 Andersson, Värdepapper - en genomgång av kapitalmarknaden och skattereglerna, s. 235. 
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3. Innehavet av andelen betingas av rörelse som bedrivs av ägarföretaget eller av ett 
företag som med hänsyn till äganderättsförhållanden eller organisatoriska förhållan-
den kan anses stå det nära.  

 

3.3.2.2 Kapitalplaceringsinnehav 

Vad som avses med kapitalplaceringsinnehav framgår inte uttryckligen i lagstiftning. Ande-
lar som utgör varken näringsbetingade eller lager utgör kapitalplaceringsandelar.184  

 

 

 
 

        

         

          

         

         

         

         

         

         

         

         
 

 

Figur 2. Uppdelning av tillgångar i icke-finansiella företag 
         

 

 

 

 
 
 

 
 
       

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Figur 3. Uppdelning av tillgångar i finansiella företag 
         

3.3.3 ”Smittat” värdepappersinnehav 

Arvidsson och Gunne har ifrågasatt om en mindre del av ett värdepappersinnehav kan ut-
göra rörelse och ”smitta” det resterande innehavet som förvaltas eller om det är så att för-
                                                
184 Rabe och Melbi, Det svenska skattesystemet, s. 328. 
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valtningen ”smittar” rörelsen. Vidare uttalar de att i det fall en värdepappersverksamhet an-
ses utgöra värdepappersrörelse torde den ”smitta” alla innehavda värdepapper, det vill säga 
att samtliga värdepapper utgör lagertillgångar. Vidare framför de att ”smittan” endast träf-
far kapitalplaceringsaktier och således inte organisationsaktier (till exempel andelar i dotter 
företag eller näringsbetingade andelar), utan dessa aktier torde fortsättningsvis vara kapi-
taltillgångar.185 

3.4 Beskattningskonsekvenser 

Ett företags klassificering som värdepappersrörelse eller värdepappersförvaltning är av vikt 
då det leder till skilda beskattningskonsekvenser.186 Tillgångarna i en värdepappersrörelse 
blir att betrakta som lagertillgångar och beskattning sker då enligt rörelsereglerna. Tillgång-
arna i ett företag som bedriver värdepappersförvaltning klassificeras som kapitaltillgångar 
och beskattning sker enligt kapitalreglerna.187 Avsnitt 3.4.1 avslutas med en figur som visar 
de olika beskattningskonsekvenser för icke-finansiella företag som uppkommer beroende 
av utfallet av klassificeringen. En figur som illustrerar de finansiella företagens beskatt-
ningskonsekvenser följer som avslutning i avsnitt 3.4.2. 

3.4.1 Icke-finansiella företag 

Dessa företag kan bedriva antingen värdepappersrörelse eller värdepappersförvaltning be-
roende av om de uppfyller vissa kriterier för att anses bedriva värdepappersrörelse eller 
inte.188  

3.4.1.1 Värdepappersrörelse 

Ett aktiebolag som uppfyller kriterierna för att bedriva yrkesmässig handel med värdepap-
per, det vill säga värdepappersrörelse, ska redovisa inkomst vid försäljning av aktier och 
andra värdepapper enligt reglerna för beskattning av näringsverksamhet.189 Vid avyttring av 
värdepapper uppkommer en bokföringsmässig vinst eller förlust, det vill säga en skatteplik-
tig vinst eller en avdragsgill förlust. Detta innebär att bolaget kan erhålla full kvittningsrätt 
mellan vinster och förluster, något som inte är möjligt när innehavet av värdepapper klassi-
ficeras som kapitaltillgångar.190 

Värdering av lager sker vid beskattningsårets utgång enligt 14 kap. 3 § IL. Av huvudregeln i 
17 kap. 3 § IL stadgas att lager ska värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och netto-
försäljningsvärdet, LVP. En ökning eller minskning av lagervärdet i förhållande till föregå-
ende beskattningsår utgör en skattepliktig intäkt respektive en avdragsgill kostnad i in-
komstslaget näringsverksamhet. Detta medförde att det således fanns en möjlighet att få 
avdrag för orealiserade förluster i det fall verkligt värde understeg anskaffningsvärdet.191 
                                                
185 Arvidsson och Gunne, Om stiftelser och handel med värdepapper, SvSkT 2001 s. 552 och 558.  

186 Arvidsson och Gunne, Om stiftelser och handel med värdepapper, SvSkT 2001 s. 554. 

187 Andersson, Värdepapper - en genomgång av kapitalmarknaden och skattereglerna, s. 238. 

188 Se kapitel 4 för en utförlig beskrivning av kriterierna.  

189 Tivéus, Skatt på kapital, s. 43.  

190 Andersson, Värdepapper - en genomgång av kapitalmarknaden och skattereglerna, s. 238. 

191 Rutberg m.fl., Beskattning av värdepapper, s. 25. 
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Numera ska lager av finansiella instrument tas upp till det verkliga värdet192 enligt 17 kap. 
20 § 1 st. IL. Av samma paragraf framgår också att företag i intressegemenskap193 får ta upp 
värdet på sådant lager till det samlade anskaffningsvärdet om samtliga företag som ingår i 
intressegemenskapen tar upp lagret till detta värde. Bestämmelsens utformning ger företa-
gen således en valmöjlighet vid beskattningen, att antingen värdera de finansiella lagertill-
gångarna till det verkliga värdet eller det samlade anskaffningsvärdet. Beskattning av vinster 
och förluster blir i princip symmetrisk oberoende av vilken värdering företagen väljer. Det 
skattemässiga resultatet påverkas såväl av orealiserade vinster som orealiserade förluster vid 
en värdering till verkligt värde. Det skattemässiga resultatet påverkas såväl av realiserade 
vinster som av realiserade förluster vid en värdering till det samlade anskaffningsvärdet.194 I 
det fall huvudregeln i 17 kap. 3 § IL hade varit tillämplig hade det skattemässiga resultatet 
påverkats av realiserade vinster och orealiserade förluster.195 

3.4.1.2 Värdepappersförvaltning 

Värdepapper klassificeras som kapitaltillgångar i ett bolag som inte anses bedriva värde-
pappersrörelse.196 Ett bolag som således inte uppfyller kriterierna för att anses som värde-
pappersrörelse ska redovisa inkomster vid försäljning av aktier och andra värdepapper en-
ligt reglerna för beskattning av kapitalinkomster men däremot inte i inkomstslaget kapital, 
utan i inkomstslaget näringsverksamhet.197  

Med kapitalvinst och kapitalförlust avses vinst och förlust av kapitaltillgångar enligt 25 kap. 
3 § 1 st. IL. Motsatsvis uppstår inga kapitalvinster respektive förluster på lagertillgångar.  
Enligt 44 kap. 26 § IL ska kapitalvinster tas upp till beskattning vid avyttring och kapitalför-
luster dras av som kostnad först då de är definitiva. Före skattereformen år 1990 av KL 
fanns möjlighet för en juridisk person att dra av kapitalförluster på kapitalplaceringsaktier 
mot andra inkomster. Numera finns endast möjlighet att dra av kapitalförluster på kapi-
taltillgångar mot kapitalvinster på kapitalplaceringsaktier och andra delägarrätter198. Denna 
begränsning regleras i 48 kap. 26 § 1 st. IL, den så kallade aktiefållan.199 I 48 kap. 26 § 2 st. 

                                                
192 Av 17 kap. 19 § IL framgår att med finansiellt instrument i 19a-20c §§ avses detsamma som i 4 kap. 14a § 

ÅRL.  

193 Enligt 17 kap. 19a § 1 st. IL avses med företag i intressegemenskap, företag som kan ge varandra koncern-
bidrag med avdragsrätt och i fråga om företag som, direkt eller indirekt, äger andel i ett handelsbolag, före-
taget och handelsbolaget. Vidare i 17 kap. 19a § 2 st. IL anses ett företag ingå i intressegemenskap bara till 
den del det är skattskyldigt i Sverige för sådan verksamhet där lager av finansiella instrument ingår och vad 
gäller handelsbolag ska delägaren vara skattskyldig i Sverige för sådan verksamhet.  

194 Prop. 2003/04:28 s. 1.   

195 SOU 2005:99 s. 432.  

196 SOU 2005:99 s. 429. 

197 Tivéus, Skatt på kapital, s. 43.  

198 Med delägarrätt avses enligt 48 kap. 2 § 1 st. IL; aktie, rätt på grund av teckning av aktier, teckningsrätt, 
fondaktierätt, andel i investeringsfond, andel i ekonomisk och annan tillgång med liknande konstruktion el-
ler verkningssätt. Vidare stadgas i samma paragraf att bestämmelserna på delägarrätter också tillämpas på; 
vinstandelsbevis och kapitalandelsbevis som avser lån i svenska kronor, konvertibler i svenska kronor, inlö-
senrätt och säljrätt som avser aktier, termin och option vars underliggande tillgångar består av aktier eller 
termin och option som avser aktieindex, och annan tillgång med liknande konstruktion eller verkningssätt.  

199 SOU 2005:99 s. 313.  
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IL stadgas dock att i det fall förlusten är större än vinsten, kan förlusten sparas till följande 
beskattningsår. 

Kapitaltillgångar i aktiebolag kan också utgöra näringsbetingade andelar och för dessa gäller 
särskilda skatteregler.200 Kapitalvinster på näringsbetingade andelar ska som huvudregel inte 
tas upp till beskattning enligt 25a kap. 5 § 1 st. IL. Då kapitalvinster inte ska tas upp får ka-
pitalförluster inte heller dras av enligt 25 kap. 5 § 2 st. IL. Utdelning på näringsbetingade 
andelar ska inte heller tas upp till beskattning enligt 24 kap. 17 § IL.  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
       

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

Figur 4. Beskattningskonsekvenser för icke-finansiella företag 

3.4.2 Finansiella företag 

I princip sker ingen prövning av om dessa företag ska anses bedriva värdepappersrörelse 
utan de presumeras bedriva sådan.201 Finansiella företag måste skatterättsligt särskilja de fi-

                                                
200 Se 24 kap. 13 och 14 §§ IL för vad som anses med näringsbetingad andel. 

201 Gunne, Vad är kapitalförvaltning?, SvSkT 2008 s. 491, SOU 2005:99 s. 434 och Norberg, Reglering och beskatt-
ning av banker, s. 66. 
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nansiella tillgångarna som ska anses ingå i värdepapperslagret och de som ska anses som 
kapitaltillgångar.202 I regel torde tillgångarna utgöra lager i dessa företag.203  

För förluster på lagertillgångar gäller som nämnts ovan full avdragsrätt mot alla inkomster i 
näringsverksamhet.204 I de fall tillgångarna utgör kapitaltillgångar, kan de således vara när-
ingsbetingat innehav eller kapitalplaceringsinnehav.205 För näringsbetingat innehav gäller 
som tidigare nämnts särskilda skatteregler, utdelning av kapitalvinster på sådana innehav 
ska inte tas upp till beskattning.206 För förluster på kapitalplaceringsinnehav föreligger en 
begränsad avdragsrätt. Förluster får endast dras av inom ”fållan”, det vill säga avdrag sker 
mot vinster på sådana tillgångar.207 

 

 
 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Figur 5. Beskattningskonsekvenser för finansiella företag 

                                                
202 SOU 2005:99 s. 432. 

203 KPMG, Skattehandboken, s. 25.  

204 Andersson, Värdepapper - en genomgång av kapitalmarknaden och skattereglerna, s. 238. 

205 BDO, Värdepappershandboken - en introduktion till beskattning av värdepapper, s. 37. 

206 För en utförligare redogörelse för näringsbetingat innehav, se avsnitt 3.4.1.2. 

207 För en utförligare redogörelse för kapitalplaceringsinnehav, se avsnitt 3.4.1.2. 
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3.4.3 Investmentföretag 

Särskilda skatteregler gäller för investmentföretag.208 Motivet till detta framkommer av fö-
rarbeten där det sägs att mellanhänder kan ses som enbart förvaltare av de slutliga finansiä-
rernas sparande, som i sin tur talar för att eliminera all kedjebeskattning209. I praktiken in-
nebär detta att all mottagen utdelning och alla realiserade kapitalvinster ska vara skattefria. 
Dessvärre skulle det medföra att ett indirekt ägande, det vill säga placeringar genom ett in-
vestmentföretag, skulle vara mer förmånligt än ett direkt ägande, det vill säga direkta aktie-
placeringar. I syfte att åstadkomma en mer jämbördig beskattning har det ansetts viktigt att 
med någon metod beskatta avkastningen på de inkomster mellanhanden erhåller.210 Skatte-
frihet vid kapitalvinster ger upphov till en så kallad ”sparbösseeffekt”, det vill säga en slags 
ränteeffekt som uppstår eftersom skatten betalas senare vid det indirekta ägandet i jämfö-
relse med det direkta ägandet. Beskattningen sker inte förrän vinsten realiserats det vill säga 
när andelsägarna avyttrar andelarna i mellanhanden. Därför har en schablonbeskattning av 
investmentföretag införts som kompenserande åtgärder mot skattefrihet av kapitalvinster 
och för att således åstadkomma en mer neutral beskattning oberoende av indirekt eller di-
rekt ägande.211 

I samband med 1990 års skattereform infördes samordnade skatteregler för mellanhänder, 
så kallade investmentföretag och investeringsfonder.212 I den fortsatta framställningen 
kommer endast beskattningskonsekvenserna för investmentföretagen att behandlas.  

3.4.3.1 Särskilda skatteregler 

Om ett investmentföretag skulle förlora sin status som sådant företag skulle det få till följd 
att företags verksamhet istället blir att betrakta som värdepappersrörelse och värdepappers-
innehavet som lagertillgångar. Utdelningar och kapitalvinster på andelar i värdepappersrö-
relse är skattepliktiga enligt reglerna för rörelse men skattefria på andelar i investmentföre-
tag varför en sådan gränsdragning kan få betydande skattekonsekvenser för företag.213 

De särskilda skattereglerna för investmentföretag är endast tillämpliga på företag som har 
karaktären av investmentföretag det vill säga de som uppfyller kraven i 39 kap. 15 § IL. Det 
har slagits fast i RÅ 2001 ref 49 att de särskilda skattereglerna får åtnjutas från och med den 
dag under beskattningsåret som företaget fått karaktären av investmentföretag. Vid ett ka-
raktärsbyte under beskattningsåret gäller istället de allmänna skattereglerna från den dag ka-
raktärsbytet sker.214  

                                                
208 39 kap. 14-19 §§ IL. 

209 Kedjebeskattning uppkommer när ett aktiebolag äger aktier i andra bolag och erhåller utdelning därifrån. 
Följden blir då att utdelningen blir beskattad flera gånger, först hos dotterbolaget, därefter när den delas ut 
till moderbolaget och slutligen hos aktieägarna, såvida inte utdelningen undantas från beskattning i det för-
sta ledet. Se Lodin m.fl., Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt, s. 335 och Rabe & Melbi, Det svenska 
skattesystemet, s. 378. 

210 Prop. 1989/90:110 s. 562-563.  

211 Prop. 1989/90:110 s. 564-565. 

212 Se 2 § 10 mom. och 7 § 8 mom. Lag (1990:651) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt, 
prop. 1989/90:110 och bet. 1989/90:SkU30. 

213 SOU 2005:99 s. 310.  

214 Prop. 1998/99:15 s. 257. 
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De särskilda skattereglerna innebär i princip att skattefrihet föreligger för investmentföretag 
avseende kapitalvinst vid avyttring av delägarrätter.215 Detta eftersom investmentföretag en-
ligt 39 kap. 14 § 1 st. 1 p. IL inte ska ta upp kapitalvinster på delägarrätter till beskattning 
men de får inte heller dra av kapitalförluster. För att kompensera bortfallet av kapitalvinst-
beskattningen ska istället enligt 39 kap. 14 § 1 st. 2 p. IL ett schablonbelopp på 1,5 % av 
värdet på delägarrätterna vid beskattningsårets ingång tas upp. Vid beräkningen av underla-
get för schablonbeloppet ska inte näringsbetingade andelar upptas om investmentföretag 
utgör ett sådant som kan inneha en näringsbetingad andel216 enligt 39 kap. 14 § 1 st. 2 p. IL. 
Ett investmentföretags egna aktier ska inte heller räknas med i underlaget enligt samma pa-
ragraf. 

Investmentföretag har avdragsrätt för utdelning som beslutas under beskattningsåret och 
måste således motsatsvis ta upp mottagen utdelning enligt 39 kap. 14 § 1 st. 3 p. IL. 

I 39 kap. 16 § IL stadgas att i det fall ett investmentföretag inte längre uppfyller de upp-
ställda kraven i 39 kap. 15 § IL ska avskattning ske av de skattefria kapitalvinsterna. Av 39 
kap. 16 § IL framgår vidare att ett investmentföretag som upplöses genom likvidation är 
undantagen avskattning.  

Avsikten med avskattningsregeln, när ett investmentföretag ändrar karaktär, är att begränsa 
den ränteeffekt som uppstår vid ett indirekt ägande jämfört med direkt ägande. Det vill 
säga i det fall en aktieplacerare behåller sina aktier genom ett investmentföretag efter ett ka-
raktärsbyte behandlas denna placerare skattemässigt förmånligare i jämförelse med en ak-
tieplacerare utan mellanhand.217 Detta eftersom en schablonintäkt inte längre tas ut trots att 
de finns obeskattade vinster kvar i investmentföretaget som lämnar avkastning, således till-
delas en aktieplacerare genom ett investmentföretag en positiv ränteeffekt jämfört med en 
aktieplacerare utan mellanhand. Vid ett karaktärsbyte måste därför företaget skatta av de 
skattefria kapitalvinsterna enligt de särskilda avskattningsreglerna i 39 kap. 17 och 18 §§ IL.  

Avskattning innebär enligt 39 kap. 17 § 1 st. IL att ett investmentföretag som avskattning-
sintäkt ska ta upp 16 % av marknadsvärdet på de delägarrätter som företaget innehar vid 
ingången av beskattningsåret. Vidare stadgas i samma paragraf att om marknadsvärdet på 
företagets delägarrätter var högre vid ingången av något av de fem föregående beskatt-
ningsåren och företaget utgjort ett investmentföretag det året, ska intäkten istället beräknas 
på det högsta av dessa värden. Andelar och aktiebaserade delägarrätter som inte ska tas upp 
enligt 39 kap. 14 § 1 st. 2 p. IL ska inte räknas med i underlaget för avskattningsintäkten. 

3.4.4 Avslutande synpunkter 

Då klassificeringen av tillgångar leder till skilda beskattningskonsekvenser borde det enligt 
vår åsikt vara av vikt för företag att på förhand veta hur deras tillgångar klassificeras. I regel 
torde företag sträva efter den klassificering som gynnar dem mest.  

Finansiella- och icke-finansiella företag torde i första hand, då näringsbetingade andelar 
finns, sträva efter att få dessa tillgångar klassificerade som kapitaltillgångar då företag kan 
åtnjuta skattefrihet på utdelning och kapitalvinster vid avyttring av sådana andelar. I andra 

                                                
215 Lodin m.fl., Inkomstskatt- en läro- och handbok i skatterätt, s. 486.  

216 Se avsnitt 3.3.2.1. 

217 Prop. 1998/99:15 s. 255. 
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hand borde dessa företag sträva efter att tillgångarna behandlas som lager då det föreligger 
full avdragsrätt på förluster av dessa tillgångar, det vill säga mot alla inkomster i närings-
verksamhet. I tredje och sista hand torde dessa företag sträva efter en klassificering som 
kapitaltillgångar då dessa utgör kapitalplaceringstillgångar och avdragsrätt endast föreligger 
inom ”aktiefållan”. 

Vad gäller beskattning av investmentföretag åtnjuter de särskilda skatteregler. Det torde så-
ledes vara av yttersta vikt för dessa företag att de får behålla sin status som investmentföre-
tag särskilt med tanke på det huvudsakliga syftet att bedriva verksamhet i den formen. 
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4 Gränsdragningsfrågan i rättspraxis 

Det här kapitlet börjar med att behandla rekvisitet yrkesmässighet i doktrin. Därefter följer rättsfallsrefe-
rat som varit av betydelse för gränsdragningsfrågan. Kapitlet avslutas med vår egen slutsats av det som 
framförts i rättspraxis och doktrin. 

4.1 Inledning 

I avsaknad av klara rättsregler som klargör vilka företag som anses bedriva skattemässig 
värdepappersrörelse har gränsdragningen utvecklats genom rättspraxis.218 För att ett företag 
ska bedriva värdepappersrörelse krävs att värdepappersverksamheten bedrivs yrkesmäs-
sigt.219 I doktrin har det framförts att det ur rättspraxis kan utläsas kvantitativa kriterier som 
kan vara vägledande vid bedömningen om värdepappersverksamheten utgör värdepappers-
rörelse eller inte.220 Vid yrkesmässigt bedriven handel med värdepapper föreligger värde-
pappersrörelse och i annat fall föreligger en kapitalförvaltande verksamhet.221  

Arvidsson och Gunne framför att en värdepappersverksamhet endast måste ha en viss om-
fattning och varaktighet för att den ska anses yrkesmässigt bedriven. Vidare menar de att 
den ändå, trots att den endast pågått under en kort tid, kan anses yrkesmässigt bedriven om 
verksamheten varit mycket omfattande. De framför däremot att om verksamheten pågått 
under en längre tid sätts kravet på omfattning lägre.222  

Andersson uttalar att kravet på yrkesmässighet torde vara uppfyllt för företag som har en 
årlig omsättning på cirka tre miljoner kronor och då antalet transaktioner uppgår till ett 50-
tal. Därefter uttalar han dock att han instämmer med exempelvis Melz att de beloppsgrän-
ser som diskuterades i samband med domarna från 1988223, inte längre gäller. Den årliga 
omsättningen borde istället enligt Andersson uppgå till minst 12-15 miljoner kronor för att 
kravet på yrkesmässighet ska vara uppfyllt.224  

Skatteverket uttalar att det vid bedömningen i rättspraxis har beaktats om det förekommit 
ett stort antal transaktioner, omsättningen varit betydande och hastig och om handeln varit 
regelbunden samt varaktig. Vidare anför Skatteverket att några exakta siffermässiga gränser 
dock inte finns att tillgå.225 Gunne anför att ett bolag som haft en omsättning på värdepap-
peren mellan en till tre gånger per år har ansetts bedriva värdepappersrörelse.226 Melz anser 
                                                
218 Se exempelvis; RÅ 1986 ref 53, RÅ 1988 ref 45 (I & II), RÅ 2004 not 58 och SOU 2005:99 s. 415.  

219 Tivéus, Handel med värdepapper, SN 1988 s. 508.  

220 Se exempelvis, Tivéus, Handel med värdepapper, SN 1988 s. 503-515, Melz, Handel med värdepapper - ett problem 
för ideella föreningar och stiftelser?, SN 2001 s. 479-484, Arvidsson, Gränsdragningen mellan värdepappersrörelse och för-
valtning av värdepapper - några synpunkter i anledning av tre nya rättsfall, SvSkT 2004 s. 295-301, Tivéus, Skatt på 
kapital, s. 34-45 och Andersson, Värdepapper - en genomgång av kapitalmarknaden och skattereglerna, s. 236-237.  

221 Arvidsson och Gunne, Om stiftelser och handel med värdepapper, SvSkT 2001 s. 562.  

222 Arvidsson och Gunne, Om stiftelser och handel med värdepapper, SvSkT 2001 s. 577. 

223 Se avsnitt 4.2.4-4.2.6. 

224 Andersson, Värdepapper - en genomgång av kapitalmarknaden och skattereglerna, s. 237. 

225 Skatteverket, Handledningen för beskattningen av inkomst vid 2008 års taxering del 2, s. 484. 

226 Gunne, Vad är kapitalförvaltning?, SvSkT 2008 s. 490. 
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att en omsättningshastighet på cirka två gånger är i linje med praxis och torde således med-
föra värdepappersrörelse.227 

Melz framför att de kraftig ökade svängningarna på värdepappersmarknaden (volatiliteten) 
har medfört ökade omplaceringsanledningar vilket också föranleder att den rättspraxis som 
finns från 1970-80 talen inte längre motsvarar dagens omplaceringsnivåer. En följd av detta 
är att det inte går att göra jämförelser mellan rättspraxis idag och den för 10-30 år sedan om 
inte justeringar av nivåerna sker.228 

Vi kommer främst att studera de rättsfall som blivit föremål för behandling i doktrin. Dessa 
kommer att studeras för att uppnå syftet med uppsatsen genom att undersöka vilka kriterier 
och i vilken utsträckning dessa kan anses vara vägledande vid gränsdragningen, det vill säga 
när förvaltning övergår till yrkesmässig handel med värdepapper.  

4.2 Rättspraxis 

Detta avsnitt redogör för rättsfallsreferat som behandlar finansiella- och icke-finansiella fö-
retag. Efter varje rättsfallsreferat följer, om det blivit särskilt kommenterat i doktrin dessa 
författares uttalanden. Sedermera kommer vi, efter att ha följt resonemangen i rättsfallen 
och doktrin, bidra med egna åsikter och kommentarer. Samtliga rättsfall behandlar aktie-
transaktioner, utom RÅ 2004 not 58 som även behandlar andra finansiella instrument.  

4.2.1 RÅ 1940 ref 35  

Rättsfallet behandlade frågan om ett aktiebolag kunde anses bedriva rörelse genom att för 
egen räkning ha köpt och sålt värdepapper. Bolaget hade i sin deklaration upptagit inkomst 
av rörelse och ansett sig bedriva penningrörelse då det i räkenskaperna tagit upp sin in-
komst av aktieaffärerna enligt bokföringsmässiga grunder. Bolaget anförde att det yrkes-
mässigt bedrivit handel med värdepapper eftersom det under år 1937 köpt 27 760 aktier 
och sålt 24 038 aktier genom cirka 250 stycken affärstransaktioner. Vidare anförde bolaget 
att affärerna pågått kontinuerligt och att de inköpta aktierna mestadels hade avyttrats efter 
en kort tids innehav. Regeringsrätten anförde att bolaget måste anses bedriva yrkesmässig 
handel med aktier med hänsyn till den omfattning bolaget bedrivit värdepappersverksam-
heten samt att det vid ett sådant förhållande inte förelåg någon anledning till att avvika från 
bolagets deklaration.  

Arvidsson och Gunne menar att det i rättsfallet konstateras att ett aktiebolag, som enbart 
bedriver värdepappersverksamhet för egen räkning, kan anses bedriva värdepappersrörel-
se.229 Gunne ställer sig dock frågande till att rättspraxis har utvecklats på ett sådant sätt att 
intensiv kapitalförvaltning för ett aktiebolags egen räkning kan utgöra rörelse.230 Arvidsson 
och Gunne anför vidare att de faktorer som varit avgörande vid Regeringsrättens bedöm-
ning var aktieaffärernas omfattning, varaktighet och karaktär. De anser också att den 

                                                
227 Melz, Handel med värdepapper - ett problem för ideella föreningar och stiftelser?, SN 2001 s. 488. 

228 Melz, Handel med värdepapper - ett problem för ideella föreningar och stiftelser?, SN 2001 s. 488. 

229 Arvidsson och Gunne, Om stiftelser och handel med värdepapper, SvSkT 2001 s. 570.  

230 Gunne, Vad är kapitalförvaltning?, SvSkT 2008 s. 494.  



 Gränsdragningsfrågan i rättspraxis 

 36 

omständigheten att bolaget såväl i sin bokföring som i sin deklaration redovisat affärerna 
som lager, sannolikt också medfört att rekvisitet yrkesmässig verksamhet var uppfyllt.231  

Regeringsrättens motivering i detta rättsfall är kortfattad och ger inte särskilt mycket väg-
ledning för en bedömning när värdepappersrörelse föreligger eller inte. Vi instämmer med 
Arvidsson och Gunne om att den omständigheten att bolaget självt i sin deklaration redo-
visat sina affärer som lager har varit av värde vid bedömningen. Däremot finner vi det svårt 
att utläsa att bolagets behandling av värdepapperen i sin bokföring haft betydelse i Reger-
ingsrättens bedömning då detta inte omnämns i domskälen. Vi finner istället att 250 styck-
en transaktioner varit av betydelse för gränsdragningen då de förmodligen ansetts som 
”omfattande” värdepappersverksamhet.  

4.2.2 RÅ 1969 fi 1148 

Rättsfallet behandlade frågan om ett antal aktiebolag kunde betraktas som rörelsebedrivan-
de värdepappersverksamhet. Bolagen framförde att deras årsomsättning hade genomgåen-
de överstigit 10 gånger ägarinsatsen och att totallagret omsatts mellan 3 och 50 gånger per 
år under de räkenskapsår verksamheten bedrivits. Riksskattenämnden anförde att det fram-
kommit av bolagens respektive bolagsordning att deras verksamhet varit att bedriva handel 
med värdepapper. Nämnden anförde vidare att bolagens verksamhet skulle anses utgöra 
handel med värdepapper med hänsyn till det sätt som verksamheten utövats på. Regerings-
rätten ändrade inte Riksskattenämnden förhandsbesked och fastslog att bolagets verksam-
het var att betrakta som rörelse. 

Arvidsson och Gunne framför att det som skiljer detta rättsfall från föregående är att det 
varit fråga om kortsiktiga affärer med mycket hög års- och lageromsättning.232 Vidare anför 
de att nämnden tagit fasta på att det av bolagens respektive bolagsordning framgick att de-
ras verksamhet varit inriktad på att bedriva handel med värdepapper. 

Då Regeringsrätten inte ändrade Riksskattenämndens förhandsbesked anser vi att den sy-
nes ha godtagit nämndens anförande. Det av nämnden anförda ”med hänsyn till det sätt 
verksamheten utövats på” tycks syfta på omsättningen och lagrets omsättningshastighet. Vi 
instämmer således med Arvidsson och Gunne om att det varit fråga om kortsiktiga affärer 
då lagren omsatts 3-50 gånger per år. Vi delar också åsikten om att nämnden vid bedöm-
ningen tycks ha tillmätt bolagens avsikt i dess bolagsordningar stor vikt då rätten uttryckli-
gen uttalar detta. 

4.2.3 RÅ 1986 ref 53 

I detta rättsfall behandlades frågan om ett aktiebolags handel med värdepapper för egen 
räkning kunde betraktas som rörelse. Bolaget hade ansökt om förhandsbesked och anförde 
att den huvudsakliga verksamheten bestod av inköp och försäljning av trävaror men att det 
vid sidan av denna verksamhet även köpte och sålde värdepapper. Bolaget ansåg att då om-
fattningen av värdepappersverksamheten hade utökats utgjorde verksamheten handel med 
värdepapper och att denna skulle beskattas enligt reglerna för rörelse. 

 

                                                
231 Arvidsson och Gunne, Om stiftelser och handel med värdepapper, SvSkT 2001 s. 570.  

232 Arvidsson och Gunne, Om stiftelser och handel med värdepapper, SvSkT 2001 s. 571. 
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Räkenskapsår  Oms. värdepapper  Oms. träverksamhet   Nettooms.          Transaktioner 

1981/1982 172 786 kr        25 033 487 kr       25 206 273 kr      6 st 

1982/1983 8 662 761 kr        32 945 329 kr       41 608 090 kr      26 st 

1983/1984 16 802 172 kr        49 014 005 kr       65 816 177 kr      36 st 

Regeringsrätten anförde att bolaget köpte och sålde värdepapper för att få in kapital till trä-
varurörelse. Rätten anförde vidare att värdepappersverksamheten varit inriktad på kortsik-
tiga aktieaffärer och hade pågått sedan bolaget bildades år 1981 samt att den hade fått en 
mer betydande omfattning än tidigare. Regeringsrätten ansåg att värdepappershanteringen 
vid de angivna förhållandena skulle beskattas enligt reglerna för rörelse. 

Arvidsson och Gunne anser att detta rättsfall bekräftar att ett aktiebolag kan bedriva värde-
pappersrörelse även vid sidan av en hos bolaget annan bedriven rörelse (så kallad blandad 
verksamhet).233 De anför sedan att om ett aktiebolag bedriver så kallad blandad verksamhet 
måste det stå klart att en egen förvärvskälla har uppkommit för att kravet på yrkesmässig-
het ska vara uppfyllt. För ett bolag som istället enbart bedriver värdepappersverksamhet 
gäller det i princip endast att bedöma om bolagets verksamhet har tillräcklig omfattning för 
att anses yrkesmässig och utgöra rörelse. De anför således att kraven är betydligt strängare 
för ett aktiebolag med blandad verksamhet än för ett bolag som enbart bedriver värdepap-
persaffärer för att värdepappersverksamheten ska betraktas som yrkesmässig.234 

Tivéus anför att Regeringsrätten funnit att rörelsekriterierna varit uppfyllda vad avser vär-
depappershandeln efter att ha prövat omfattningen, varaktigheten och inriktningen på kor-
ta aktieaffärer.235 Han anför också att rättsfallet indikerar att det inte uppställs lika hårda 
krav på yrkesmässighet för att kapitalvinstreglerna inte ska tillämpas i sådana situationer där 
ett bolags verksamhet inte avser handel med värdepapper.236 

Melz anför att omständigheten ”kontinuitet i verksamheten” som haft betydelse vid be-
dömningen i äldre rättspraxis även torde ha haft betydelse i senare rättspraxis. Vidare anför 
han att då verksamheten varit inriktad på kortsiktiga aktieaffärer och hade pågått sedan bo-
laget bildades år 1981 tyder detta på att kontinuiteten varit en omständighet som kan ha 
haft betydelse.237 Arvidsson och Gunne anför tillika med Melz att de omständigheter som 
medförde att värdepappershanteringen skulle betraktas som yrkesmässig var att den varit 
inriktad på kortsiktiga affärer och att det var av vikt att den bedrivits varaktigt och omfat-
tande, det vill säga att det var fråga om en regelbunden handel.238  

Rättsfallet behandlar ett bolag som bedriver så kallad blandad verksamhet och visar således, 
som Arvidsson och Gunne anförde, att det föreligger möjlighet för ett sådant bolag att 
ändå betraktas som värdepappersrörelse. Arvidsson och Gunne anser att för bolag med 
blandad verksamhet måste det stå klart att det finns en egen förvärvskälla för att kravet på 

                                                
233 Arvidsson och Gunne, Om stiftelser och handel med värdepapper, SvSkT 2001 s. 572.  

234 Arvidsson och Gunne, Om stiftelser och handel med värdepapper, SvSkT 2001 s. 573-574. 

235 Tivéus, Handel med värdepapper, s. 509. 

236 Tivéus, Skatt på kapital, s. 44. 

237 Melz, Handel med värdepapper - ett problem för ideella föreningar och stiftelser?, SN 2001 s. 481-482. 

238 Arvidsson och Gunne, Om stiftelser och handel med värdepapper, SvSkT 2001 s. 573.  
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yrkesmässighet ska vara uppfyllt, medan det för ett bolag med enbart värdepappersverk-
samhet räcker med att den har tillräcklig omfattning. Det föreligger således strängare krav 
för bolag med blandad verksamhet än för bolag med renodlad värdepappersverksamhet.239 
Tivéus å sin sida anför att det inte uppställs lika hårda krav på yrkesmässighet för att kapi-
talvinstreglerna inte ska tillämpas i sådana situationer där ett bolags verksamhet inte avser 
handel med värdepapper. Detta tolkar vi som att han menar att det inte uppställs lika hårda 
krav på ett bolag som bedriver blandad verksamhet, för att rörelsereglerna ska tillämpas. Vi 
finner dessa författares uttalanden motstridiga. Vi ansluter oss till Arvidssons och Gunnes 
åsikt i frågan, då det tydligare framgår vilken avsikt ett bolag som endast bedriver värde-
pappersverksamhet har än ett bolag med blandad verksamhet. Därmed bör högre krav stäl-
las på bolag med blandad verksamhet.  

Vi instämmer med Melz, Arvidsson och Gunne samt Tivéus att Regeringsrätten tagit fasta 
på att värdepappersverksamheten varit inriktad på kortsiktiga aktieaffärer och att den fått 
en mer betydande omfattning än tidigare, då detta framkommer av domskälen. Vi ansluter 
oss också till Arvidsson och Gunne samt Tivéus att det också krävs att värdepappersverk-
samheten uppnår en viss omfattning för att bli kvalificerad som yrkesmässig bedriven. Det 
framgår som tidigare nämnts av domskälen att rätten tog fasta på den omständigheten att 
värdepappersverksamheten fått en mer betydande omfattning. Vid en jämförelse av värde-
pappersverksamheten från räkenskapsår 1982/83 med år 1983/84 finner vi att det motsva-
rar en ökning på 94 %240. Vi anser således att rättsfallet indikerar att en ökning av värde-
pappersverksamheten från ett år till ett annat på 94 % kan medföra att värdepappersför-
valtning övergår till värdepappersrörelse. Vi kan genom beräkningar utläsa att räkenskapsår 
1983/1984 motsvarade värdepappersverksamheten 26 %241 av den totala verksamheten. Vi 
finner därav att rättsfallet ger en indikation på att värdepappersrörelse kan föreligga i en så 
kallad blandad verksamhet om värdepappersverksamheten utgör cirka 26 % av bolagets to-
tala verksamhet. 

4.2.4 RÅ 1988 ref 45 (I & II) 

(I) 

Detta rättsfall behandlade frågan om ett bolags aktietransaktioner för egen räkning vid in-
komsttaxering skulle beskattas som inkomst av rörelse eller tillfällig förvärvsverksamhet. 
Det var dock fråga om ett helägt dotterbolag som handlat med aktier men vars samtliga ak-
tier ägts av dess moderbolaget. Bolaget anförde att antalet transaktioner uppgick till 150 
stycken och omsättningen uppgick till drygt 21 miljoner kronor. Kammarrätten fastställde 
att aktiebolagets omsättning varit betydande och hastig, att antalet aktietransaktioner varit 
stort och handeln regelbunden. Kammarrätten framförde vidare att dessa omständigheter 
talade för att verksamheten inte framstod som förvaltning av ägarens förmögenhet utan 
som en självständigt yrkesmässigt bedriven värdepappershandel med kortfristiga aktieaffä-
rer. Kammarrätten ansåg slutligen att värdepappershanteringen skulle beskattas enligt reg-
lerna för rörelse. Regeringsrätten ändrade inte kammarrättens dom. 

                                                
239 Arvidsson och Gunne, Om stiftelser och handel med värdepapper, SvSkT 2001 s. 573-574 och 577. 

240 Beräkning: ökning av värdepappersverksamheten från räkenskapsår 1982/83 till 1983/84                       
(16 802 172 – 8 662 761 = 8 139 411, 8 139 411 / 8 662 761 = 0,9395862358). 

241 Beräkning: hur stor del värdepappersverksamheten utgör av bolagets totala verksamhet                                      

(16 802 172 / 65 816 177 = 0,2552893949). 
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(II) 

Rättsfallet behandlade frågan om bolagets aktietransaktioner för egen räkning skulle beskat-
tas som rörelse eller tillfällig förvärvsverksamhet vid inkomsttaxeringen. Bolaget ägdes i sin 
helhet av en fysisk person, antal transaktioner uppgick till 57 stycken, omsättningen upp-
gick till 13,6 miljoner kronor och lagret hade omsatts ett stort antal gånger. Kammarrätten 
anförde att det av utredningen i målet framgick att bolagets omsättning varit betydande och 
hastig, att antal aktietransaktioner varit stort och handeln varit såväl varaktig som regelbun-
den. Vidare ansåg rätten att verksamheten därav inte framstod som förvaltning av ägarens 
förmögenhet utan mer som en genom kortsiktiga aktieaffärer självständigt yrkesmässigt be-
driven värdepappershandel och att den därför skulle beskattas enligt reglerna för rörelse. 
Regeringsrätten ändrade inte kammarrättens dom.   

Tivéus anser att man kan dra slutsatsen av de båda rättsfallen att värdepappersrörelse före-
ligger om värdepappersverksamheten bedrivs yrkesmässigt och detta oberoende av antal 
aktieägare och om handeln skett för egen räkning eller varit utåtriktad.242 Arvidsson och 
Gunne anför att rättsfallen återigen bekräftar att bolag som bedriver handel för egen räk-
ning, om värdepappersaffärerna anses yrkesmässiga, alltjämt kan anses bedriva värdepap-
persrörelse.243 Melz framför att det i detta rättsfall framkommer att antalet transaktioner 
förmodligen utgör en omständighet som indikerar kortsiktighet. Vidare anför han att 57 
stycken transaktioner i RÅ 1998 ref 45 (II) av rätten ansågs vara ett stort antal transaktio-
ner. Han anser att ett stort antal aktier förefaller överdrivet då det föreligger möjligheter att 
sälja ett stort antal aktier och varje försäljningen ses som en transaktion.244 

Vi delar Tivéus åsikt att rättsfallen visar på att värdepappersrörelse kan föreligga vid handel 
för egen räkning men instämmer med Arvidsson och Gunne att detta redan påvisats i de 
tidigare avkunnade domarna. Vi anser att det ur rättsfallen kan tydas att de omständigheter 
som varit av vikt vid bedömningen är, en betydande och hastig omsättning, antal transak-
tioner och regelbunden handel, då detta uttryckligen angetts i kammarrättens domskäl. I det 
andra rättsfallet tillkommer omständigheten att handeln varit varaktig och vi kan med detta 
utläsa att rätten åtskiljer varaktighet och regelbundenhet. Vi tolkar det som att en varaktig 
värdepappersverksamhet pågår under en längre tid och en regelbunden verksamhet mot-
svarar en kontinuerlig sådan, det vill säga att rätten tittar på hur frekvent bolagen handlar. 
Vi kan också utläsa av fallen att de ger en indikation på att om antalet transaktioner uppgår 
till 57 stycken och om ett bolag uppnår en omsättning på över 21 miljoner kronor torde ett 
sådant bolag kunna utgöra värdepappersrörelse.  

4.2.5 RÅ 1988 not 274 

Frågan gällde om ett bolags bedrivna verksamhet skulle beskattas som intäkt av rörelse eller 
som tillfällig förvärvsverksamhet. Kammarrätten framförde att det av bolagsordningen 
framgick att verksamheten bestod av att sälja tidningar, tobaksvaror och bedriva förenlig 
verksamhet samt förvalta värdepapper.  

 

                                                
242 Tivéus, Skatt på kapital, s. 44. 

243 Arvidsson och Gunne, Om stiftelser och handel med värdepapper, SvSkT 2001 s. 571-572. 

244 Melz, Handel med värdepapper - ett problem för ideella föreningar och stiftelser?, SN 2001, s. 481. 
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Räkenskapsår  Oms. värdepapper  Nettooms. 

1980   1 688 486 kr   1 708 486 kr 

1981   4 272 446 kr   ej angivet 

Rätten anförde vidare att bolagets värdepappershandel, som framgår av uppställningen 
ovan, ansågs vara inriktad på kortsiktiga affärer. Rätten tog också fasta på det tidigare av-
gjorda RÅ 1986 ref 53245. I det rättsfallet hade bolaget köpt och sålt aktier för att få in kapi-
tal till sin sidoverksamhet. Bolaget var inriktat på kortsiktiga aktieaffärer och dess värde-
pappersverksamhet hade pågått sedan bolaget grundats och hade fått en mer betydande 
omfattning. Kammarrätten tog hänsyn till detta och anförde att bolagets värdepappershan-
tering skulle vara hänförlig till rörelse. Skatteverket överklagade till Regeringsrätten som 
lämnade denna utan bifall.  

Detta rättsfall har inte blivit särskilt kommenterat i doktrin, men i syfte att detaljerat utreda 
gränsdragningen, har vi valt att studera även detta rättsfall. Vi anser att då det är fråga om 
ett bolag med blandad verksamhet föreligger anledning för kammarrätten att jämföra fallet 
med RÅ 1986 ref 53. Rätten jämför fallen då även denna verksamhet varit inriktad på kort-
siktiga affärer och detta bolag likaså har haft anledning att få in kapital till sidorörelsen. Vi 
kan dock inte av fallet utläsa några tydliga riktlinjer för vad som avses med kortsiktiga affä-
rer. Rätten tog också fasta på den omständigheten att värdepappersverksamheten fått en 
mer betydande omfattning. Vid en jämförelse av omsättningen från år 1980 på cirka 1,7 
miljoner kronor till år 1981 på cirka 4,3 miljoner kronor, finner vi att detta motsvarar en 
ökning på 153 %246. Vi anser således att rättsfallet indikerar att en ökning av värdepappers-
verksamheten på 153 % kan medföra att värdepappersförvaltning övergår till värdepap-
persrörelse. Vi kan även utläsa att år 1980 motsvarade värdepappersverksamheten 99 %247  

av den totala verksamheten. Vi finner därav att rättsfallet ger en indikation på att värdepap-
persrörelse kan föreligga i en så kallad blandad verksamhet om värdepappersverksamheten 
utgör cirka 99 % av bolagets totala verksamhet. 

4.2.6 RÅ 1988 not 276   

Rättsfallet behandlade frågan om ett bolags aktietransaktioner för egen räkning vid in-
komsttaxeringen skulle beskattas som inkomst av rörelse eller tillfällig förvärvsverksamhet. 
Kammarrätten anförde att det framgick av utredningen i målet att bolagets verksamhet en-
bart bestod av köp och försäljning av värdepapper för egen räkning under räkenskapsåret. 
Vidare anförde rätten att värdepappersverksamheten varit förhållandevis omfattande och 
med en snabb omsättning, då bolaget genom 50 stycken transaktioner köpt aktier till ett 
värde av 2 556 000 kronor och sålt för 2 961 000 kronor. Rätten uttalade därefter att bola-
get också bedrev annan verksamhet även om denna väsentligen påbörjades först det följan-
de räkenskapsåret. Kammarrätten ansåg slutligen, med hänsyn till dessa omständigheter, att 
värdepappershandeln skulle beskattas enligt reglerna för rörelse. Regeringsrätten företog 
ingen ändring av kammarrättens dom.    

                                                
245 Se avsnitt 4.2.3. 

246 Beräkning: Visar ökning av värdepappersverksamheten från räkenskapsår 1980 till 1981                                     
(4 272 446 – 1 688 486 = 2 583 960, 2 583 960 / 1 688 486 = 1,530341383). 

247 Beräkning: Visar hur stor del värdepappersverksamheten utgör av bolagets totala verksamhet                            
(1 688 486 / 1 708 486 = 0,9882937291). 
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Tivéus anför att kammarrätten konstaterar att verksamheten var förhållandevis omfattande 
och omsättningen snabb då denna uppgick till knappt 3 miljoner kronor och antalet trans-
aktioner uppgick till 50 stycken. Vidare anför han att en ytterligare omständighet som 
nämns i domskälen är att bolaget bedrev annan verksamhet även om denna väsentligen 
kom igång först efterföljande räkenskapsår. Tivéus uttalar sedan att rätten, med den avvi-
kande formuleringen ”förhållandevis omfattande”, förmodligen ansåg att verksamheten ut-
gjorde ”renodlad” handel men att den med hänsyn till omfattningen närmade sig den nedre 
gränsen för att kvalificera sig för rörelsereglerna. Vidare anför han att en annan förklaring 
till rättens formulering också kan bero på att bolaget även bedrev så kallad blandad verk-
samhet. Slutligen anför han att den logiska förklaringen dock måste ha varit den första, 
med hänsyn till att verksamheten under det aktuella räkenskapsåret enbart bestått av köp 
och försäljningar av värdepapper.248 

Det föreligger svårigheter att tolka vad kammarrätten avsett med sin formulering ”förhål-
landevis omfattande”. Tivéus framför två olika synsätt avseende rättens skrivelse. Vi ställer 
oss frågan om det varit av betydelse att bolaget först efterföljande räkenskapsår påbörjade 
även annan verksamhet än värdepappersverksamhet. Först uttalar rätten att bolaget endast 
bedriver värdepappersverksamhet och redogör därefter för omsättningen och antal transak-
tioner för att slutligen konstatera att verksamheten är ”förhållandevis omfattande”. Däref-
ter anför rätten att bolaget även bedrev annan verksamhet men att denna kom igång först 
efterföljande räkenskapsår. Vi tolkar det som att rätten i uttalandet ”förhållandevis omfat-
tande” tillmätt betydelse att bolaget endast bedrivit värdepappersverksamhet och att den 
också tagit hänsyn till bolagets omsättning och antalet transaktioner. Det är först efter att 
rätten uttalat ”förhållandevis omfattande” som den anför att bolaget även bedrivit annan 
verksamhet efterföljande räkenskapsår. Vi anser, liksom Tivéus, att med ”förhållandevis 
omfattande” avses en ”renodlad” handel med värdepapper och att omfattningen inte helt 
övertygande uppnått gränsen för att utgöra värdepappersrörelse. Vi kan tillika med Tivéus 
utläsa att kammarrätten tagit fasta på omfattningen och att omsättning varit snabb då rätten 
tydligt anförde detta. Vi kan slutligen utläsa att fallet ger en indikation på att ett bolag måste 
uppnå ett 50-tal transaktioner och inneha en omsättning kring 3 miljoner kronor för att 
kunna anses som värdepappersrörelse.  

4.2.7 RÅ 2002 ref 52 

I detta rättsfall ifrågasattes om ett bolag kunde förlora sin status som investmentföretag ge-
nom att företaget omsatte sina värdepapper relativt ofta. Frågan var om detta skedde i en 
sådan omfattning att företaget inte längre kunde anses som investmentföretag utan istället 
som ett företag som bedrev värdepappersrörelse. Bolaget hade sedan flertalet år tillbaka 
behandlats som investmentföretag. Bolaget hade i sitt dotterbolag en likviditetsreserv för 
kommande investeringar som bestod av aktier som omsattes relativt ofta. Dessa aktier hade 
också behandlats som anläggningstillgångar i redovisningen. Bolaget hade ansökt om för-
handsbesked då det låg i dess intresse att veta om en överföring av likviditetsreserven från 
dotterbolaget till moderbolaget skulle medföra att det senare inte längre betraktades som 
investmentföretag. Bolaget anförde att omsättningshastigheten på värdepapperen var 0,79 
gånger år 1997, 0,46 gånger år 1998 och 0,37 gånger år 1999. Skatteverket anförde att likvi-
ditetsförvaltningen borde ses som en separat verksamhet och då var omsättningshastighe-
ten mellan 1,80 gånger och 3,33 gånger för de åren. Regeringsrätten anförde att en viss om-
sättning av värdepapper är nödvändig och måste ses som en integrerad del av och ett led i 

                                                
248 Tivéus, Handel med värdepapper, SN 1988 s. 507. 
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den förvaltande verksamheten för förvaltning av ett investmentföretags investeringar. Vida-
re uttalade rätten att det inte föreligger skäl att betrakta bolagets likviditetsförvaltning som 
en från investeringsverksamheten skild verksamhet endast av den anledningen att bolaget 
haft en betydande likviditetsreserv i syfte att kunna bedriva en expansiv investeringsverk-
samhet och förvalta denna reserv i en värdepappersportfölj. Rätten uttalade att då proposi-
tionen inte angav någon yttre gräns för antalet omplaceringar kunde slutsatsen dras att ett 
investmentföretag tillmäts omsätta sitt värdepappersinnehav utan begränsning. Emellertid 
uttalade rätten att en grundläggande förutsättning för att ett investmentföretag ska behand-
las som sådant är att syftet med verksamheten är förvaltning och att förvaltande verksam-
het bedrivs. Rätten uttalade också att om omsättningen i värdepappersportföljen når sådana 
nivåer att förvaltning av värdepapper inte längre kan sägas vara det egentliga syftet med 
verksamheten, kan företaget inte längre betraktas som ett investmentföretag. Regeringsrät-
ten fastslog att bolaget fortsättningsvis fick behandlas som ett investmentföretag. 

Detta rättsfall har varit väl omdiskuterat i doktrin. Melz framför att enligt Regeringsrätten 
föreligger inte förvaltning vid en alltför stor omsättningshastighet men att det är svårt att se 
en kvalitativ gräns för när omplaceringarnas omfattning medför att förvaltningssyftet upp-
hör.249 Vidare anför han att detta rättsfall, till skillnad från tidigare rättspraxis, åtminstone 
ger en indikation på omsättningshastighetsnivåer som bör överskridas. Återigen framför 
han att det inte kan sägas exakt hur mycket nivåerna ska överskridas för att förvaltning inte 
ska föreligga, men att omsättningshastigheten i detta fall beräknat på hela bolagets värde-
pappersinnehav för de tre åren låg mellan 0,39 gånger och 0,79 gånger. Melz konstaterar att 
rättsfallet begränsar en sakligt sett omotiverad och ofta slentrianmässig klassificering av 
verksamheter som värdepappersrörelse och att rättsfallet medför således en utveckling i rätt 
riktning.250  

Arvidsson anser att domen inte är självklart vägledande för hur gränsdragningen mellan 
värdepappersförvaltning och värdepappersrörelse ska göras för andra företag än invest-
mentföretag.251 Han framför att Regeringsrätten inte tar ställning till hur omfattande värde-
pappersverksamheten får vara för att bolagen i skatterättsligt hänseende ska anses som vär-
depappersförvaltning och inte som värdepappersrörelse. Han menar att rätten istället tagit 
sikte på den skatterättsliga innebörden av kravet att ett bolag ”uteslutande eller så gott som 
uteslutande” ska förvalta värdepapper för att kunna klassificeras som investmentföretag.  
Arvidsson menar också att Regeringsrätten vid bedömningen av den skatträttsliga karaktä-
ren av värdepapperen tagit stor hänsyn till hur bolaget självt behandlat värdepappersaffä-
rerna i sin redovisning och deklaration, det vill säga bolagets syfte med innehavet. Vidare 
uttalar han att denna behandling i princip varit i centrum för bedömningen i alla de rättsfall 
som behandlat hur värdepappershandel ska klassificeras och beskattas.252 Enligt Arvidsson 
konstaterar Regeringsrätten att förvaltning av ett investmentföretags likviditet i regel inte 
ska anses utgör en sådan verksamhet som är skild från företagets huvudsakliga invester-
ingsverksamhet utan istället utgöra en integrerad del och ett led av den förvaltande verk-

                                                
249 Melz, A11 Speciella företag, SN 2003 s. 401. 

250 Melz, A11 Speciella företag, SN 2003 s. 402.  

251 Arvidsson, Gränsdragningen mellan värdepappersrörelse och förvaltning av värdepapper - några synpunkter i anledning av 
tre nya rättsfall, SvSkT 2004 s. 293.  

252 Arvidsson, Gränsdragningen mellan värdepappersrörelse och förvaltning av värdepapper - några synpunkter i anledning av 
tre nya rättsfall, SvSkT 2004 s. 293.  
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samheten.253 Arvidsson uttalar, vad gäller omfattningen av ett investmentföretags värde-
pappersaffärer, att den kan bedriva mycket omfattande och intensiva värdepappersaffärer 
så länge som det egentliga syftet med bolagets verksamhet fortfarande är att förvalta värde-
papper eller liknande tillgångar. Vidare uttalar han att syftet alltid måste bestämmas genom 
en bedömning in casu då det säger sig självt att det inte är möjligt att bestämma vad som är 
ett bolags egentliga syfte genom att fastlägga fasta gränser.254 

Enligt Gunne är det uppenbart att domen får betydelse både för de skattesubjekt som har 
till syfte att bedriva värdepappersrörelse och för de som har till syfte att bedriva förvalt-
ning.255 Vidare tolkar hon Regeringsrättens uttalande som att då bolaget haft till syfte att 
bedriva förvaltning ansågs inte den angivna omsättningen vara tillräckligt hög för att utgöra 
värdepappersrörelse. Motsatsvis kan det enligt Gunne tolkas som att den angivna omsätt-
ningen hade räckt för att verksamheten skulle kunna utgöra värdepappersrörelse om den 
skattskyldiga haft till syfte att bedriva sådan rörelse. Gunne anför vidare att domen inte ger 
någon större klarhet i hur omfattande handeln med värdepapper behöver vara i absoluta tal 
för att anses utgöra värdepappersrörelse.256 

Jansson framför att rättspraxis måste ta hänsyn till utvecklingen på värdepappersmarkna-
den vid bedömningen av om omplaceringar sker inom ramen för förvaltning. Vidare fram-
för han att volatiliteten på värdepappersmarknaden är helt annorlunda idag än år 1974 och 
att det är tänkbart att begreppet förvaltning idag innefattar en helt annan aktiv bevakning 
av marknaden och en mer aktiv omplaceringsstrategi än tidigare. Jansson uttalar likaså att 
den tekniska utvecklingen med dygnet-runt-handel och internationalisering av värdepap-
persmarknaden torde även ha bidragit till större omplaceringsmöjligheter.257 

Frågan vi ställer oss är om domen verkligen kan ha betydelse för gränsdragningen då det 
behandlar ett investmentföretag. Arvidsson anför å sin sida att domen inte är självklart väg-
ledande för gränsdragningen medan Gunne å andra sidan menar på att det är uppenbart att 
den får betydelse för de skattesubjekt som har till syfte att bedriva värdepappersrörelse eller 
förvaltning. Vi instämmer med Gunne att domen kan vara vägledande på området då den 
berör gränsdragningsfrågan av värdepappersrörelse trots att den behandlar ett investment-
företag.  

Vi instämmer med Melz, Arvidsson och Gunne att det ur domen inte kan utläsas några ex-
akta gränser för när förvaltningen övergår till värdepappersrörelse. Melz anför dock att 
rättsfallet ger en indikation på omsättningsnivåer som bör överskridas. Vi delar inte denna 
åsikt då detta helt utelämnats i Regeringsrättens domskäl. Istället delar vi Arvidssons och 
Gunnes åsikt om att Regeringsrätten tycks ha fäst stor vikt vid syftet med verksamheten. 
Det är främst i detta rättsfall som det uttryckligen framkommer att ett bolags syfte har be-
tydelse vid bedömningen. Rätten anför att ett bolag kan förlora sin karaktär som invest-
mentföretag om omsättningen i värdepappersportföljen når sådana nivåer att det egentliga 

                                                
253 Arvidsson, Gränsdragningen mellan värdepappersrörelse och förvaltning av värdepapper - några synpunkter i anledning av 

tre nya rättsfall, SvSkT 2004 s. 294.  

254 Arvidsson, Gränsdragningen mellan värdepappersrörelse och förvaltning av värdepapper - några synpunkter i anledning av 
tre nya rättsfall, SvSkT 2004 s. 295.  

255 Gunne, Kommentar till Buredomen, SvSkT 2003 s. 412.  

256 Gunne, Kommentar till Buredomen, SvSkT 2003 s. 412.  

257 Jansson, Investmentföretag och handel med värdepapper, SvSkT 2000 s. 789. 
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syftet inte längre är förvaltning. Vi får intrycket av att rätten anfört detta för att inte tillåta 
en obegränsad värdepappersomsättning i investmentföretag. Frågan är då hur det kan påvi-
sas att det egentliga syftet inte längre är förvaltning. Slutligen vill vi tillägga att då Reger-
ingsrätten talar om omplaceringsnivåer som kan undanröja syftet med verksamheten, ger 
domen en anvisning om att förvaltning faktiskt kan övergå till värdepappersrörelse, dock är 
det fortfarande oklart vid vilka omplaceringsnivåer som detta kan ske.  

Vi saknar förståelse för Arvidssons uttalande om att Regeringsrätten i sin bedömning tagit 
stor hänsyn till hur bolaget redovisat innehavet och hur de behandlats i deklarationen. Bo-
laget självt har visserligen anfört i ansökan av förhandsbeskedet hur innehavet behandlats i 
redovisningen, men denna omständighet är dock inte omnämnd i Regeringsrättens dom-
skäl.  

4.2.8 RÅ 2003 ref 49  

Rättsfallet behandlade frågan om ett bolag ansetts utgöra värdepappersrörelse då det för-
valtat sin likviditetsreserv genom placeringar i noterade aktier. Frågan var om hanteringen 
av värdepapperen skett i sådan omfattning att den kunde anses vara yrkesmässig och att 
bolaget därmed bedrivit värdepappersrörelse. Bolaget anförde att det i huvudsak bedrivit 
tidningsverksamhet och att placeringarna inte varit i syfte att bedriva värdepappersrörelse 
och att bolagsordningen inte heller ändrats. Bolaget hade placerat en likviditetsportfölj i ak-
tier i syfte att erhålla en bättre avkastning än vanligt bankkonto och denna portfölj hade se-
dermera i stort sett avvecklats då överlikviditeten behövdes i rörelsen. Länsrätten bedömde 
att omsättningen under året hade uppgått till drygt en miljard varav 15,2 miljoner kronor 
avsåg aktier och att antalet transaktioner uppgick till cirka 150 stycken. Dessa omständighe-
ter hade inte heller bolaget invänt mot. Skatteverket framförde att bolaget uppfyllde när-
ingskriterierna och skulle således anses bedriva värdepappersrörelse. Regeringsrätten anför-
de att för att företag ska kunna möta konjunktursvängningar och framtida investeringsbe-
hov ingår det som ett led i många företags verksamhet att bygga upp en viss likviditetsre-
serv. Vidare anförde rätten att det föreligger uppenbara skäl till att ett företag strävar efter 
att få så hög avkastning på sina likvida medel som möjligt och att placeringar i aktier eller 
andra värdepapper kan vara mer attraktivt än till exempel sedvanlig inlåning i bank. Rätten 
ansåg också att det periodvis kan finnas skäl till kortfristiga placeringar och att det föranle-
der en förhållandevis hög omsättningshastighet. Regeringsrätten uttalade sedan att det bör 
finnas ett ganska vitt utrymme för företag att placera sin likviditetsreserv i aktier eller andra 
värdepapper och att aktivt förvalta dessa för att kunna erhålla en god avkastning utan att 
företaget anses bedriva värdepappersrörelse. Rätten uttalade att den inte i generella termer 
anger när förvaltning övergår till värdepappersrörelse utan menar istället att en bedömning 
får ske med utgångspunkt i det enskilda fallet. Vidare uttalade Regeringsrätten att faktorer 
som har betydelse vid bedömningen bland annat är förvaltningens omfattning i förhållande 
till företagets storlek och verksamhetsinriktning samt hur förvaltningen organiseras och 
genomförs. Regeringsrätten ansåg inte att hanteringen av värdepapperen skett yrkesmässigt 
i den meningen att bolaget bedrivit värdepappersrörelse efter att ha tittat på omfattningen, 
inriktningen och genomförandet av likviditetsförvaltningen i verksamheten.  

Arvidsson anser att domen är av stor principiell betydelse för gränsdragningen mellan vär-
depappersrörelse och värdepappersförvaltning. Han anför att Regeringsrätten i detta rätts-
fall klargör att det inte går att i generella termer ange när förvaltning av värdepapper över-
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går till att bli värdepappersrörelse utan att det istället ska ske en bedömning in casu.258 Vida-
re anför han att det är dags att tona ned betydelsen av faktorerna som antal transaktioner 
och portföljens omsättningshastighet, som ofta varit omtalade i den skatterättsliga litteratu-
ren, för att kravet på yrkesmässighet anses uppfyllt. Han anför som anledning att dessa fak-
torer inte ensamma avgör portföljens skatterätterättsliga karaktär utan denna bestäms istäl-
let av en helhetsbedömning av omständigheterna i det enskilda fallet. Arvidsson uttalar 
också att Regeringsrätten slår fast att förvaltning i normalfallet ska betraktas som förvalt-
ning av värdepapper och att en överskottslikviditet i ett rörelsedrivande företag är ett utflö-
de av denna verksamhet.259  

Tivéus anför tillika med Arvidsson att det i rättsfallet uttryckligen anges att en bedömning 
ska ske med utgångspunkt i det enskilda fallet. Han tillägger dock att detta ska ske med 
hänsyn till bland annat förvaltningens omfattning i förhållande till bolagets storlek och 
verksamhetsinriktning samt hur förvaltningen organiseras och genomförs. Tivéus menar 
också att fallet visar att det föreligger skillnader i skatteutfallen mellan ett bolag som enbart 
handlar med värdepapper och ett bolag som även bedriver annan verksamhet (så kallad 
blandad verksamhet). Vidare framför han att det för ett bolag som bedriver så kallad blan-
dad verksamhet tillkommer ytterligare faktorer än de ovan nämnda för att söka sådan 
framgång.260 

Arvidsson anför att Regeringsrätten anser att ett bolag, inom vissa gränser, självt får be-
stämma om dess värdepappersverksamhet ska klassificeras som värdepappersrörelse eller 
värdepappersförvaltning men att detta endast gäller bolag med så kallad blandad verksam-
het. Arvidsson framlägger att ett bolags förvaltning av överskottslikviditet normalt utgör 
värdepappersförvaltning men att den kan, om bolaget önskar och överskrider vissa mini-
minivåer, utgöra värdepappersrörelse. Vidare menar han att trots att bolaget överskridit 
gränsen kan det betraktas som värdepappersförvaltning om bolaget önskar det. Slutligen 
anför han dock att verksamheten kommer att betraktas som värdepappersrörelse oavsett 
hur bolaget självt valt att klassificera den, om verksamheten nått sådan omfattning att den 
överskridit vissa maximigränser. Sammanfattningsvis betyder detta enligt Arvidsson att ett 
bolag som förvaltar sin överskottslikviditet självt får bestämma hur verksamheten skatte-
rättsligt ska klassificeras men dock inom dessa minimi-/ och maximinivåer.261 

Vi utläser att rättsfallet, i motsats till de övriga fallen, behandlar ett bolag som inte har för 
avsikt att bedriva värdepappersrörelse och således blir utgångspunkten i målet värdepap-
persförvaltning. Frågan vi ställer oss är om detta endast gäller när ett bolag uttryckligen inte 
vill utgöra värdepappersrörelse. Rättsvärdet kan således till viss del ifrågasättas eftersom 
bolaget inte vill uppfylla kraven. Det av Regeringsrätten anförda berör dock gränsdragning-
en och borde därför kunna ses tillämpligt även vid en bedömning där ett bolag uttryckligen 
vill bedriva värdepappersrörelse. Rätten synes tillmäta stor betydelse för vad bolaget självt 
önskar utgöra. Vi finner det intressant att bolaget med en omsättning på 15,2 miljoner kro-
nor och 150 stycken transaktioner inte bedöms utgöra värdepappersrörelse. Vid en beräk-

                                                
258Arvidsson, Gränsdragningen mellan värdepappersrörelse och förvaltning av värdepapper - några synpunkter i anledning av 

tre nya rättsfall, SvSkT 2004 s. 296. 

259Arvidsson, Gränsdragningen mellan värdepappersrörelse och förvaltning av värdepapper - några synpunkter i anledning av 
tre nya rättsfall, SvSkT 2004 s. 296-297. 

260 Tivéus, Skatt på kapital, s. 45.  

261 Arvidsson, Gränsdragningen mellan värdepappersrörelse och förvaltning av värdepapper - några synpunkter i anledning av 
tre nya rättsfall, SvSkT 2004 s. 297-298. 
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ning utgör dock värdepappersverksamhetens omsättning endast 1,5 %262 av bolagets totala 
verksamhet. Vi finner därför att värdepappersverksamhet inte utgör en särskilt stor del av 
företagets totala verksamhet och detta kan vara en indikation på varför verksamheten an-
sågs utgöra värdepappersförvaltning.  

Vi ansluter oss till Arvidsson och Tivéus att det framkommer av rättsfallet att en bedöm-
ning ska ske i varje enskilt fall, då detta synsätt uttryckligen anges i Regeringsrättens dom-
skäl. Vi ifrågasätter dock Arvidssons resonemang om att bolag inom vissa gränser själva får 
bestämma sin klassificering då resonemanget känns motsägelsefullt. Arvidsson anför först 
att det av rättsfallet inte anges några tydliga gränser för gränsdragningen. Därefter redogör 
han för att bolagen till viss del, inom vissa gränser (minimi-/ och maximinivåer), själva får 
bedöma hur verksamheten skatterättsligt ska klassificeras. Vi anser det svårt för bolagen att 
själva praktiskt kunna påverka dess klassificering särskilt som, Arvidsson först anför, det 
inte finns några tydliga gränser att gå efter. Vi ansluter oss istället till Tivéus åsikt om att det 
i rättsfallet tillkommer ytterligare faktorer av värde vid bedömningen då dessa också ut-
tryckligen framhålls av Regeringsrätten. Dessa faktorer är förvaltningens omfattning i för-
hållande till bolagets storlek och verksamhetsinriktning samt hur förvaltningen organiseras 
och genomförs. Vid en jämförelse av vad Tivéus anfört om RÅ 1986 ref 53 tolkar vi det 
som att han ändrat åsikt vad gäller skillnaderna för så kallad blandad verksamhet och ren-
odlad värdepappersverksamhet. Då han anför att det tillkommer faktorer för en så kallad 
blandad verksamhet tolkar vi det som att han menar att det ställs högre krav på dessa bolag, 
vilket också går mer i linje med Arvidssons åsikt.  

4.2.9 RÅ 2004 not 58  

I detta rättsfall behandlades frågan om finansiella tillgångar i ett bolag i ett koncerngemen-
samt finansieringsbolag, en så kallad internbank i koncernen, utgjorde lagertillgångar. Bola-
gets verksamhet var att bistå med finansiell verksamhet i koncernen. Skatterättsnämnden 
anförde att bolaget omsatte cirka sju miljarder Euro år 2000 och att det i verksamheten in-
gick att säkra koncernens valuta- och ränterisker genom transaktioner av olika finansiella 
instrument och liknande såsom, ränteterminskontrakt, FRA-kontrakt, ränteoptioner, valu-
taswappar och valutaoptioner. Skatterättsnämnden framförde att bolagets verksamhet varit 
inriktad på att fungera som en så kallad internbank i koncernen, men att verksamheten ock-
så bedrevs på uppdrag av utomstående bolag. Nämnden uttalade att det i ett tidigare rätts-
fall slagits fast att ett fastighetsförvaltande aktiebolags handel med finansiella instrument 
ansågs vara värdepappersförvaltande då det utgjorde ett led i näringsverksamheten.263 
Nämnden anförde vidare att då bolaget varit helt inriktad på att vara en så kallad intern-
bank i koncernen kunde den inte anses som en sådan verksamhet som utgör kapitalförvalt-
ning. Nämnden ansåg istället att verksamheten fick likställas med sådan som bedrivs av 
banker och följden av detta blev att de finansiella tillgångar vid inkomstbeskattningen skulle 
behandlas som lagertillgångar. Regeringsrätten fastställde Skatterättsnämndens förhandsbe-
sked.  

Arvidsson anser att Regeringsrättens ställningstagande överensstämmer väl med den rätts-
praxis som gäller för aktiebolag som bedriver värdepappersverksamhet för egen eller kun-

                                                
262 Beräkning: Visar hur stor del värdepappersverksamheten utgör av bolagets totala verksamhet                          

(15 200 000 / 1 000 000 000 = 0,0152). 

263 RÅ 1997 ref 5. 
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ders räkning.264 Vidare anser han att Regeringsrätten ställer mycket lägre krav för att yrkes-
mässighet ska anses föreligga för bolag som enbart bedriver värdepappersverksamhet för 
egen eller kunders räkning i motsats till den rättspraxis som utvecklats för bolag med blan-
dad verksamhet. Han hänvisar också till en artikel som han tillsammans med Gunne tidiga-
re skrivit där samma resonemang uttalats.265 Han anser därför att det inte råder tvivel om 
att bolaget uppfyller de i rättspraxis lågt ställda kraven på yrkesmässighet då det av förut-
sättningarna i målet framgår att bolaget har en varaktig omfattning och en mycket hög om-
sättning. Arvidsson anför även att verksamheten är mycket lik den som bedrivs av friståen-
de banker. Han anför vidare att Regeringsrätten verkar ha ansett att rörelse föreligger då 
den bedömt verksamheten i det aktuella bolaget separat från övriga koncernbolag.266 

Tillika med Arvidsson anser vi att Regeringsrätten bedömt internbanken som en separat 
enhet då nämnden anser att bolagets verksamhet likställs med sådan som bedrivs av ban-
ker. Nämnden ansåg inte att bolagets verksamhet, att säkra valuta- och ränterisker genom 
transaktioner med olika finansiella instrument i koncernen, utgjorde ett led i näringsverk-
samheten (koncernens näringsverksamhet) utan istället som nämnts ovan som en separat 
enhet. Vi finner detta synsätt riktigt då bolagets verksamhet faktiskt utgör ett eget bolag 
och således ska ses separat. Nämnden tycks ha jämfört bolaget med en bank med tanke på 
att bolaget bistod de andra bolagen i koncernen med finansiella tjänster. Vi tolkar det som 
att för att en sådan jämförelse ska kunna ske krävs det att ett bolag ingår i en koncern och 
erbjuder sådana tjänster. Detta betyder med andra ord att företag som inte ingår i en kon-
cern och erbjuder sådana tjänster har inte samma möjligheter att behandlas som värdepap-
persrörelse.  

Arvidsson anför också att kravet för yrkesmässighet varit uppfyllt då verksamheten haft en 
varaktig omfattning och en hög omsättning. Vad gäller omständigheterna är dessa dock inte 
omnämnda i domskälen. Vi delar Arvidssons åsikt om att bolaget haft en hög omsättning 
och har varit varaktig i den bemärkelsen att avsikten förmodligen är ett långsiktigt engage-
mang. Vi finner dock att nämnden tycks istället har tagit fasta på att bolagets verksamhet 
fick likställas med sådan som bedrivs av banker. Då banker presumeras bedriva värdepap-
persrörelse och bolaget av nämnden ansågs likställas med sådan verksamhet blev utfallet 
densamma för internbanken.  

4.2.10 RÅ 2007 not 162 

Rättsfallet behandlade frågan om en banks aktier i ett antal portföljbolag utgjorde kapi-
taltillgångar. Banken och dess dotterbolag ansökte om förhandsbesked och frågade om ak-
tierna i portföljbolagen skulle komma att utgöra näringsbetingade andelar i banken eller i 
dotterbolaget om verksamheten flyttades dit. Banken hade en särskild affärsenhet, vars 
verksamhet bestod i att tillhandahålla riskkapital åt mindre och större utvecklingsföretag. 
Genom denna särskilda affärsenhet förvärvade banken mellan 10 och 40 % av aktierna i 
olika utvecklingsföretag (portföljaktier) och utövade i dessa ett aktivt ägarskap genom bland 
annat rådgivning och styrelserepresentation med bankens egen personal. Vid varje invester-
ingstillfälle hade banken tagit fram en utvecklingsplan för företagen, denna reglerade hur 

                                                
264 Arvidsson, Gränsdragningen mellan värdepappersrörelse och förvaltning av värdepapper - några synpunkter i anledning av 

tre nya rättsfall, SvSkT 2004 s. 298-300. 

265 Arvidsson och Gunne, Om stiftelser och handel med värdepapper, SvSkT 2001 s. 551-587. 

266 Arvidsson, Gränsdragningen mellan värdepappersrörelse och förvaltning av värdepapper - några synpunkter i anledning av 
tre nya rättsfall, SvSkT 2004 s. 300. 
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bankens innehav skulle avvecklas när planmålen uppnåtts. Denna särskilda affärsenhet 
hade funnits sedan år 1995 och hade förvärvat ett 60-tal aktier i utvecklingsföretag varav 
drygt 20 stycken av dem avyttrats inom en tid av två till tio år. Bolaget anförde att aktierna 
tidigare redovisningsmässigt behandlats som omsättningstillgångar men att de från och med 
räkenskapsår 2005 skulle redovisas som finansiella anläggningstillgångar. Skatterättsnämn-
den framförde att en förutsättning för att reglerna om näringsbetingade andelar ska bli till-
lämpliga är att aktierna utgör kapitaltillgångar och inte lagertillgångar. Nämnden framför 
sedan att en tillgång som är avsedd för omsättning eller förbrukning är lagertillgång enligt 
17 kap. 3 § IL och att vid beskattningen ska tillgångar som ingår i en traditionell bank- och 
finansieringsrörelse normalt hänföras till lagertillgångar. Därav torde enligt nämnden, den 
skattemässiga klassificeringen i lager- eller kapitaltillgångar ofta motsvara den som gäller i 
redovisning men att i detta avseende finns emellertid inte någon koppling mellan redovis-
ning och beskattning. Bankers tillgångar är i regel lagertillgångar om de ingår i den traditio-
nella bank- och finansieringsrörelsen, i annat fall ska bedömningen av klassificeringen göras 
i enlighet med vad som gäller för företag i allmänhet. Nämnden anförde vidare att aktierna i 
utvecklingsföretagen inte ansågs hänförliga till ett innehav som typiskt sett ingår i bankers 
lager av finansiella tillgångar och att de inte heller utgjorde värdepapper som lager i en vär-
depappersrörelse enligt lag (1991:981) om värdepappersrörelse. Istället ansågs aktierna hän-
förliga till en särskild verksamhetsgren av ett annat slag. Aktierna ansågs inte heller utgöra 
lagertillgångar vid en prövning mot vad som gäller för företag i allmänhet. Nämnden fast-
ställer avslutningsvis att aktierna ansågs som kapitaltillgångar och detta oavsett om banken 
överförde verksamheten till dotterbolaget. Regeringsrätten gjorde samma bedömning som 
Skatterättsnämnden och fastställde således Skatterättsnämndens förhandsbesked. 

I förarbetena sägs att rättsfallet visar på att ett bolag som bedriver värdepappersrörelse vars 
värdepapper utgör lagertillgångar kan, vid sidan av denna verksamhet, även inneha finansi-
ella instrument som inte utgör sådana tillgångar.267 Vidare anges i förarbetena att det går att 
dra slutsatsen av rättsfallet att ett bolag som bedriver värdepappersrörelse, samtidigt kan 
inneha finansiella instrument som lagertillgångar i rörelsen och finansiella instrument som 
kapitaltillgångar.268 Gunne anför att rättsfallet visar på att banken med tillgångarna i utveck-
lingsbolagen skatterättsligt anses bedriva värdepappersförvaltning för egen räkning. Gunne 
uttalar sedan att det är först efter införandet år 2001 av de nya reglerna om skattefrihet på 
utdelning och kapitalvinst på onoterade aktier som utgör kapitaltillgångar som det blivit ak-
tuellt att pröva om en bank vid sidan av bankrörelsen kan äga kapitalplaceringstillgångar.269  

Rättsfallet är särskilt intressant då det behandlar ett bolag som är ett finansiellt företag. Vi 
instämmer med det som uttalas i förarbetena att ett bolag som bedriver värdepappersrörel-
se samtidigt kan inneha finansiella instrument som lagertillgångar och kapitaltillgångar. Frå-
gan är då om de icke-finansiella företagen kan behandlas på samma sätt. Vi ser ingen an-
ledning till varför dessa inte skulle kunna ha samma möjlighet, att samtidigt inneha kapi-
taltillgångar och lagertillgångar.  

Vi finner det något förvånande att nämnden uttalar att någon koppling mellan redovisning-
en och beskattningen inte finns i detta avseende men att den skatterättsliga klassificeringen 
i lager- eller kapitaltillgångar ofta torde motsvara vad som gäller vid redovisningen. Bolaget 
anför att det tidigare redovisningsmässigt behandlat tillgångarna som omsättningstillgångar 

                                                
267 SOU 2008:80 s. 380. 

268 SOU 2008:80 s. 381.  

269 Gunne, Vad är kapitalförvaltning?, s. 493-494. 
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men att dess fortsättningsvis skulle behandlas som finansiella anläggningstillgångar. Vi tol-
kar det som att nämnden i sitt uttalande ändå har tillmätt betydelse hur bolaget redovis-
ningsmässigt ska behandla innehavet trots att det inte finns någon koppling mellan redo-
visningen och beskattningen.  

Det kan tyckas något märkligt att nämnden ansåg aktierna hänförliga till en särskild verk-
samhetsgren av ett annat slag men vi finner det än mer anmärkningsvärt att Regeringsrätten 
godkänt detta synsätt. Tillgångar som ingår i en traditionell bank- och finansieringsrörelse 
ska som nämnden anförde normalt hänföras till lagertillgångar. Vi anser att banken handlat 
med värdepapper i en stor omfattning då den har förvärvat aktier i ett 60-tal utvecklingsfö-
retag och dessa borde således utgöra lagertillgångar. I fallet bedömdes innehavet dock utgö-
ra kapitaltillgångar. Ett möjligt synsätt till en sådan klassificering är att nämnden ansett att 
aktierna i utvecklingsföretagen varit av mer långsiktig karaktär än vad som annars är nor-
malt vid värdepappershandel då aktierna avyttrats inom en tid av två till tio år. En sådan 
motivering har vi viss förståelse för då verksamheten i så fall inte varit inriktad på kortsikti-
ga placeringar. En följd av detta är också att en hög omsättningshastighet inte är möjlig att 
uppnå genom sådana placeringar.  

Vi finner det intressant att Gunne uttalat att rättsfallet visar på att finansiella företag kan 
anses bedriva värdepappersförvaltning för egen räkning då det tidigare presumerats att des-
sa företag bedriver värdepappersrörelse. Rättsfallet visar på att någon sådan presumtion 
inte längre är självklar då dessa företag också kan bedriva värdepappersförvaltning för egen 
räkning, och inte endast åt andra.270 Gunne uttalar att det är först i och med införandet av 
de nya reglerna år 2001 avseende onoterade aktier som är kapitaltillgångar som det blivit in-
tressant för dessa finansiella företag att intressant för dessa företag att även klassificera in-
nehavet som kapitalplaceringstillgångar. Vi tolkar Gunne som att hon menar införandet de 
särskilda reglerna för näringsbetingade andelar år 2003och således inte kapitalplaceringstill-
gångar.271 Då det är först år 2007 som det blivit intressant att pröva denna fråga för ett fi-
nansiellt företag talar det mycket för att Gunnes tolkning är riktig vad avser det ökade in-
tresset hos dessa företag. I de fall det föreligger möjligheter för ett bolag att klassificera in-
nehavet som lagertillgång eller kapitaltillgång är det självklart att bolaget önskar det som är 
mest fördelaktigt. Bolaget hade en önskan i förevarande fall att innehavet skulle utgöra ka-
pitaltillgångar eftersom innehavet utgjorde näringsbetingade andelar.  

4.3 Sammanfattande slutsats 

Gränsdragningen när förvaltning övergår till värdepappersrörelse får skilda beskattnings-
konsekvenser för företag.272 Frågan har tagits upp i ett flertal rättsfall och diskuterats under 
en längre period i doktrin.273  

Det som avgör om verksamheten ska klassificeras som näringsverksamhet är om den be-
drivs i förvärvssyfte, yrkesmässigt och självständigt.274 I doktrin har det diskuterats att det 

                                                
270 Jämför SOU 2005:99 s. 434 och Gunne, Vad är kapitalförvaltning?, s. 494. 

271 Se prop. 2002/03:96. 

272 Se avsnitt 3.4. 

273 Se avsnitt 4.1 och 4.2. 

274 Se avsnitt 3.1.1. 
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ur rättspraxis kan utläsas kriterier som kan vara vägledande för om värdepappersverksam-
heten är yrkesmässig, det vill säga om den utgör värdepappersrörelse eller inte. 

Rekvisiten som är reglerade i 13 kap. 1 § IL kommer att tas upp för en diskussion tillsam-
mans med de kriterier som enligt doktrin uppställs i rättspraxis. Detta sker för att se i vilken 
utsträckning rekvisiten och kriterierna är vägledande vid gränsdragningen.  

Det är först i RÅ 2003 ref 49 som det uttryckligen anges att en bedömning ska ske i varje 
enskilt fall.275 Vi kan dock kunna utläsa att en sådan bedömning genomsyrats i samtliga 
rättsfall som vi studerat. Denna slutsats kan vi dra då det i domstolarnas motiveringar har 
tas upp olika kriterier i olika rättsfall. Dessa har inte heller angivits på samma sätt och såle-
des finner vi att bedömningarna ändock skett med utgångspunkt i det enskilda fallet.  

Jansson har framfört att vid bedömningen av värdepappershandel måste hänsyn tas till att 
värdepappersmarknaden ser annorlunda ut idag jämfört med tidigare. Detta resonemang 
har förts om investmentföretag men torde likväl vara relevant för kriterierna för värdepap-
persrörelse.276 Melz har också fört samma resonemang vad gäller värdepappersrörelse och 
således borde utvecklingen på värdepappersmarknaden beaktas vid bedömningen.277  

4.3.1 Näringsrekvisitens betydelse 

De kriterier som uppställs i rättspraxis för att finna den skiljelinje mellan förvaltning och 
rörelse av värdepapper grundar sig till viss del på de rekvisit som uppställs i lagstiftningen. I 
13 kap. 1 § 1 st. IL stadgas de näringsrekvisit som definierar vad som ska anses utgöra när-
ingsverksamhet.278 Dessa rekvisit består av förvärvssyfte, yrkesmässighet och självständig-
het.  

Vad gäller rekvisitet förvärvssyfte är det av mindre betydelse för juridiska personer då det 
även vid avsaknad av vinstsyfte ändå kan betraktas som näringsverksamhet.279 Gemensamt 
för bolagen i rättsfallen är dock att de bedrivit handel med värdepapper i syfte att erhålla 
större avkastning än bankers inlåningsräntor, det vill säga företagen har haft för avsikt att 
generera vinst och därmed får rekvisitet anses uppfyllt. En följd av detta är att vi finner att 
rekvisitet inte kommenterats i rättspraxis.  

Rekvisitet självständighet är vid en bedömning för juridiska personer sällan av vikt då all 
beskattning sker i inkomstslaget näringsverksamhet.280 Detta rekvisit har således inte heller 
tagits upp i rättspraxis. 

Rekvisitet yrkesmässighet har däremot frekvent diskuterats i rättsfallen och doktrin. Med 
yrkesmässighet menas att det ska företas en utåtriktad handel, vara varaktigt, regelbundet 
och i viss omfattning.281 I doktrin framförs att ytterligare kriterier tillkommit såsom bolags-
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277 Se avsnitt 4.1. 

278 Se avsnitt 3.1.1. 

279 Se avsnitt 3.1.1.1. 
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ordningens och redovisningens betydelse. Nedan följer en tydligare beskrivning av vad des-
sa kriterier innebär.  

4.3.1.1 Yrkesmässighet 

4.3.1.1.1 Utåtriktad handel 

Av de rättsfall vi studerat utgör merparten av dem värdepappersverksamhet för egen räk-
ning. Endast i RÅ 2004 ref 58 kan utläsas att utåtriktad handel skett. Bolaget i fråga ansågs 
likställt med sådan verksamhet som bedrivs i banker.282 RÅ 2007 not 162 behandlar ett fi-
nansiellt företag (bank) vilka tidigare presumerades bedriva värdepappersrörelse.283 Således 
var utgångspunkten att utåtriktad värdepappersverksamhet bedrevs i finansiella företag. 
Rättsfallet visar på en förändring av presumtionen då finansiella företag numera också kan 
bedriva värdepappersförvaltning för egen räkning. 

Värdepappersverksamhet som förekommer i icke-finansiella företag bedrivs oftast för egen 
räkning i syfte att erhålla en hög avkastning på sitt kapital. Denna verksamhet bedrivs såle-
des inte utåtriktat mot kunder och detta kriterium torde egentligen inte leda till att rekvisitet 
yrkesmässighet blir uppfyllt. Arvidsson och Gunne menar dock att det redan i RÅ 1940 ref 
35 började en utveckling mot att aktiebolag kunde bedriva värdepappershandel trots att det 
endast företogs för egen räkning.284 Gunne har uttryckt sin förvåning över att rättspraxis 
har utvecklats på ett sådant sätt att intensiv kapitalförvaltning för ett bolags egen räkning 
kan utgöra rörelse.285 Vi instämmer med Gunne att den utveckling som skett kan anses 
märklig framför allt då kriterierna; omfattning, varaktighet och regelbundenhet i rättspraxis 
har tillmäts betydelse men frågan om utåtriktad handel helt utelämnats. Det har tidigare ut-
retts om icke-finansiella företag som inte bedriver utåtriktad handel med värdepapper verk-
ligen ska kunna utgöra värdepappersrörelse. Då ingen lagändring skedde för att förändra 
den rättspraxis som utvecklats, kvarstår därför möjligheten för dessa företag att bedriva så-
dan rörelse.286 

4.3.1.1.2 Varaktighet och regelbundenhet 

I vissa av rättsfallen har Regeringsrätten anfört att varaktigheten och regelbundenheten haft 
betydelse, däremot finner vi det svårt att särskilja de två kriterierna. Melz anför att med var-
aktighet menas avsikten att kontinuerligt handla med värdepapper.287 Melz hänvisar till RÅ 
1986 ref 53 där det anges att värdepappersverksamheten pågått sedan bolaget bildades år 
1981. Vi kan utläsa samma tendens i RÅ 1988 not 274 där det också var fråga om ett bolag 
som haft värdepappersverksamheten sedan bolagsstarten.288  
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Det framkommer först i RÅ 1988 ref 45 (I) att handeln varit varaktig medan det anges både 
i RÅ 1988 ref 45 (I) och (II) att handeln varit regelbunden.289 Vi ställer oss frågan vilken be-
tydelse dessa omständigheter egentligen har då de endast omnämns i dessa rättsfall.  

Vi tolkar det som att kriterierna varaktighet och regelbundenhet är av vikt för att kunna ur-
skilja bolagens egentliga syfte bakom verksamheten. Såsom Melz framfört med varaktighet 
menas avsikten att kontinuerligt handla med värdepapper. Det bakomliggande syftet med 
dessa kriterier är således att kunna utläsa om bolagen har för avsikt att handla med värde-
papper eller om det endast görs i kapitalplaceringssyfte.  

4.3.1.1.3 Omfattning 

Vi kan utläsa av rättspraxis att omfattningen av värdepappershandeln har haft stor betydel-
se för om ett företag ska anses bedriva värdepappersrörelse eller inte. I flertalet av rättsfal-
len talas det om att handeln varit omfattande, förhållandevis omfattande eller fått en mer 
betydande omfattning. Det tycks kunna utläsas att med omfattning avses antalet transak-
tioner och omsättningen i kronor.  

I de rättsfall vi studerat kan utläsas att antalet transaktioner uppgått till minst 36 stycken 
och högst 250 stycken.290 I två av rättsfallen har dock antalet transaktioner uppgått till cirka 
50 stycken.291 Vi finner det osäkert att ett bolag kan klassificeras som värdepappersrörelse 
om antalet transaktioner skulle understiga 36 stycken. Det torde föreligga större möjligheter 
för ett bolag att bli klassificerad som rörelse ju fler transaktioner som det företar. Vi ställer 
oss dock frågande till hur stor betydelse antalet transaktioner som ett enskilt kriterium 
egentligen tillmäts, då detta i rättsfallen alltid synes nämnas i samband med omsättningen.  

Vi är liksom Melz av uppfattningen att antal transaktioner som ett kriterium kan leda till en 
missvisande bild av företaget.292 Detta då det är lätt att strategiskt planera värdepappershan-
teringen. Exempelvis kan ett företag välja att göra delförsäljningar istället för att sälja stora 
delar av sitt innehav vid en tidpunkt. Delförsäljningar leder till ett större antal transaktioner 
vilket således kan påverka bedömningen för om företaget ska utgöra värdepappersrörelse 
eller inte. Som Jansson nämnde har utvecklingen på värdepappersmarknaden förändrats 
vilket inneburit större möjligheter till snabbare omplaceringar. Detta borde således också 
innebära att det antal transaktioner som tidigare utgjorde en lämplig nivå i rättspraxis nu-
mera torde vara högre.  

I de rättsfall vi studerat kan utläsas att den lägsta omsättningen av värdepapper uppgick till 
cirka 3 miljoner kronor och högst till cirka 21 miljoner kronor.293 Enligt Andersson upp-
ställs i rättspraxis från år 1988 cirka tre miljoner i omsättning som ett riktmärke för att före-
tag ska anses bedriva värdepappersrörelse. Han anser att beloppet dock bör räknas om till 
dagens läge och då uppgå till minst 12-15 miljoner kronor.294 Vi delar uppfattningen att en 
omräkning bör ske och att det torde ligga betydligt högre än 1988 års riktmärke. Vi är dock 
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av åsikten att istället för att endast vara ett riktmärke kan en möjlig lösning vara att uppstäl-
la ett krav på en viss omsättning för att ett företag ska kunna anses bedriva värdepappers-
rörelse.  

I de fall en hög omsättningsnivå krävs kan det leda till att små företag får svårt att nå upp 
till detta krav. Stora företag har å andra sidan troligtvis större möjligheter att uppfylla kravet 
då dessa kan ha en betydligt högre omsättning. Då små och stora företag kan ha olika för-
utsättningar vad gäller möjligheten att investera i värdepapper bör kraven utformas med 
hänsyn till storleken på företaget.  

För företag med blandad verksamhet ger omsättningen som ett enskilt uppställt krav ingen 
större vägledning utan det är först i relation till företagets totala nettoomsättning som det 
kan visa på i vilken omfattning företaget faktiskt bedriver värdepappershandel. Detta får 
som effekt att det blir en jämvikt mellan små och stora företags möjligheter till att få anses 
utgöra värdepappersrörelse. 

I RÅ 2003 ref 49 tar Regeringsrätten upp att förvaltningens omfattning ska sättas i relation 
till företagets storlek, således torde värdepappersrörelsen också kunna sättas i sådan rela-
tion. I detta rättsfall utgjorde värdepappersverksamheten endast 1,5 % av bolagets totala 
verksamhet och denna ansågs inte utgöra värdepappersrörelse utan värdepappersförvalt-
ning.295 I RÅ 1986 ref 53 har vi funnit att värdepappersverksamheten, i ett bolag med så 
kallad blandad verksamhet, utgjorde cirka 26 % av bolagets totala verksamhet.296 I RÅ 1988 
not 274 utgjorde värdepappersverksamheten 99 % av bolagets totala verksamhet.297 Vi an-
ser därför att det indikerar att bolag med så kallad blandad verksamhet som vill utgöra vär-
depappersrörelse, bör kunna klassificeras som sådan, om värdepappersverksamheten upp-
går till minst 26 % av bolagets totala verksamhet. Det föreligger dock oklarheter om ett bo-
lag med så kallad blandad verksamheten som uttryckligen vill utgöra värdepappersrörelse 
och värdepappersverksamheten understiger denna procentsats kan utgöra rörelse då det 
inte prövats i rättspraxis. Däremot torde det föreligga större möjligheter för ett bolag att 
klassificeras som rörelse ju större värdepappersverksamheten utgör av bolagets totala verk-
samhet.   

I RÅ 1986 ref 53 och RÅ 1988 not 274 anges i domskälen att aktieaffärerna varit kortfristi-
ga.298 I RÅ 1988 ref 45 (I) och (II) och RÅ 1988 not 276 anges att omsättningen varit hastig 
respektive snabb.299 Melz uttalar att det i RÅ 1988 ref 45 (I) och (II) framkommer att anta-
let transaktioner förmodligen utgör en omständighet som indikerar kortsiktighet.300 Vi tol-
kar det som att alla dessa begrepp har samma innebörd och att begreppet omsättningshas-
tighet torde motsvara samtliga. 

Det kan tyckas intressant att det i doktrin framförts olika syn på vikten av kriteriet omsätt-
ningshastighet. Skatteverket uttalar att omsättningen bör vara hastig men anger inte några 
exakta siffermässiga värden. Gunne uttalar å sin sida att en omsättningshastighet på 1-3 
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gånger per år torde utgöra värdepappersrörelse.301 Vi kan dock inte av rättspraxis utläsa att 
några sådana värden är vägledande.  

I två rättsfall har vi funnit att rätten tagit hänsyn till att bolagens värdepappersverksamhet 
fått en mer betydande omfattning än tidigare. I RÅ 1986 ref 53 hade värdepappersverk-
samheten ökat från ett år till ett annat med 94 % och i RÅ 1988 not 274 hade den ökat med 
153 %.302 Detta föranleder att bolag som vill klassificeras som värdepappersrörelse kan fö-
reta en mer betydande värdepappersverksamhet för att anses bedriva sådan. Vi kan utläsa 
av RÅ 1986 ref 53 att värdepappersverksamheten förmodligen måste öka med minst 94 % 
för att klassificeras som värdepappersrörelse, men att en ökning över denna procentsats 
torde skapa gynnsammare förutsättningar för en sådan klassificering.303 Ett företag som ut-
ökar sin verksamhet med mindre än 96 % kan möjligtvis klassificeras som värdepappersrö-
relse. Detta har dock inte prövats i rättspraxis varför några klara indikationer inte kan ges.  

4.3.1.1.4 Bolagsordningens betydelse 

I RÅ 1969 Finansdepartementet (fi) 1148 togs det fasta på att det i bolagsordningen fram-
gick att verksamheten bestod av att bedriva handel med värdepapper.304 I RÅ 2003 ref 49 
anförde bolaget att det inte hade någon önskan om att bedriva värdepappersrörelse och att 
någon ändring i bolagsordningen således inte skett.305 Hur bolagen själva ser på sin verk-
samhet, det vill säga syftet med den, kan således vara av betydelse för gränsdragningen. Ar-
vidssons har uttalat att bolag som bedriver blandad verksamhet inom vissa gränser själva 
får bestämma klassificering på verksamheten dock utan att specificera gränserna.306 Vi tol-
kar det som att Arvidsson menar minimi-/ maximinivåer avseende antal transaktioner och 
omsättning. Denna lösning ser vi, som tidigare nämnts, praktiskt svår att genomföra i av-
saknad av tydliga gränser, dessutom måste hänsyn tas till utvecklingen på värdepappers-
marknaden. En enklare lösning för att praktiskt kunna klassificera skulle i så fall vara att 
ange syftet i bolagsordningen. Att se på bolagsordningen kan tyckas som ett bra kriterium i 
sig då företagets egen affärsmodell och strategi framkommer. Detta har dock sin baksida i 
att mindre förändringar i bolagsordningen kan föranleda olika bedömningar från år till år. 
Det vore därför märkligt om syftet med verksamheten skulle tillmätas den betydelsen att 
den i huvudsak skulle vara avgörande vid gränsdragningen.  

4.3.1.1.5 Redovisningens betydelse 

Vi ställer oss frågan om det kan ha betydelse för gränsdragningen om bolagen redovisat sitt 
innehav av värdepapper, som antingen anläggningstillgångar eller omsättningstillgångar. 
Arvidsson framför att denna omständighet varit i centrum för bedömningen i samtliga 
rättsfall avseende värdepappershandel för aktiebolag och att den varit avgörande för hur 
värdepapperen skatterättsligt ska klassificeras och beskattas.307 I RÅ 1940 ref 35 anför bola-
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get hur de redovisningsmässigt behandlat innehavet, men vi kan inte utläsa att denna 
omständighet tillmäts betydelse i Regeringsrättens bedömning.308 I RÅ 2002 ref 52 anför 
bolaget att tillgångarna redovisats som anläggningstillgångar, men inte heller i detta rättsfall 
verkar denna omständighet ha påverkat domstolens bedömning då den inte uttryckligen 
behandlats i domskälen.309 Vi finner således att Arvidsson dragit en väl skyndsam slutsats. 
Bolagen har förvisso i ett fåtal rättsfall anfört hur de redovisningsmässigt har behandlat el-
ler ska behandla innehavet, men vi finner det dock inte styrkt att denna omständighet sedan 
tillmäts betydelse i rättens bedömningar i samtliga rättsfall som berör gränsdragningen.  

Efter Arvidssons uttalande har det sedermera tillkommit ett rättsfall som behandlar ett fi-
nansiellt företag. I RÅ 2007 not 162 anför bolaget att innehavet tidigare redovisningsmäs-
sigt behandlats som omsättningstillgångar men att det i fortsättningen ska redovisas som 
finansiella anläggningstillgångar.310 Skatterättsnämnden har i sin bedömning tagit upp 17 
kap. 3 § IL som stadgar att en tillgång som är avsedd för omsättning eller förbrukning i när-
ingsverksamhet är lagertillgång. Skatterättsnämnden uttalar i detta rättsfall att någon kopp-
ling mellan redovisning och beskattning inte finns i detta avseende men att den skatterätts-
liga klassificeringen i lager- eller kapitaltillgångar ofta torde motsvara vad som gäller i redo-
visningen. I det fall det finns uttryckliga bestämmelser i lag påverkar varken redovisningen 
beskattningen eller tvärtom och det föreligger således inget samband mellan dem.311 Vi tol-
kar det som att nämnden i sitt uttalande ändå har tillmätt betydelse av hur bolaget redovis-
ningsmässigt ska behandla innehavet. Detta trots att det som ovan nämnts inte finns något 
samband mellan redovisningen och beskattningen. Nämnden har således, enligt vår åsikt, 
fäst vikt vid att bolaget ska redovisa innehavet som finansiella anläggningstillgångar och att 
det skatterättsligt blir att betrakta som kapitaltillgångar. Vi anser, som RÅ 2007 not 162 vi-
sar, att det kan vara en möjlig lösning att kopiera klassificeringen i redovisningen för att på 
så sätt göra den skatterättsliga klassificeringen. 

4.3.2 Avslutande synpunkter 

Sammanfattningsvis kan vi utläsa att domstolarna i sin bedömning har tittat på olika kriteri-
er i rättsfallen. Det finns inte uttryckligen angivit vilken eller vilka kriterier ett företag ska 
uppfylla för att kunna anses bedriva värdepappersrörelse. Istället sker det en bedömning i 
det enskilda fallet och vi kan således inte finna några entydiga riktlinjer som företag kan föl-
ja då rättspraxis endast ger indikationer på vad företag bör uppfylla. Vi kan slutligen därför 
konstatera att det fortfarande föreligger oklarheter för dessa när förvaltning övergår till 
värdepappersrörelse. Detta föranleder oss att ge förslag på hur en tydligare gränsdragning 
kan ske, vilket följer i nästkommande kapitel. 
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5 Utvärdering 

Det här kapitlet inleds med en diskussion om varför det är av vikt för företag att det finns en tydligare 
gränsdragning vid värdepappershandel. Vidare kommer vi att föreslå två olika lösningar på problemet och 
diskutera för och nackdelar med dessa. Vi avslutar kapitlet med att ställa alternativen mot varandra och 
sedan välja den lösning vi anser vara den mest fördelaktiga. 

5.1 Inledning 

I uppsatsen har vi utrett hur gränsdragningen vid värdepappershandel går till. Detta genom 
att först undersöka olika redovisningsaspekter som kan vara av vikt för att konstatera om 
det på området finns ett samband mellan redovisning och beskattning. Vidare gick vi ige-
nom de skatterättsliga aspekter som uppkommer vid värdepappershandel. Detta omfattade 
till exempel klassificeringen av tillgångar och de beskattningskonsekvenser som klassifice-
ringen får för finansiella- och icke-finansiella företag. Vi undersökte sedan hur gränsdrag-
ningen behandlades i rättspraxis. Genom denna granskning har vi kommit fram till, som 
också framgår av vår sammanfattande slutsats i kapitel 4, att det fortfarande finns ett oklart 
rättsläge vad gäller gränsdragningen vid värdepappershandel. 

Det oklara rättsläget leder, enligt vår åsikt, till en bristande förutsebarhet då rättspraxis inte 
ger några tydliga anvisningar på vilka kriterier som är av större betydelse än andra, eller om 
ett visst antal av dem måste vara uppfyllda. I RÅ 2003 ref 49 sägs att en bedömning ska ske 
med förhållandena i det enskilda fallet som utgångspunkt.312 Det enskilda fallet som grund 
för bedömningen leder till att företag har fått söka förhandsbesked för att få klarhet i denna 
fråga. Dessa besked är dock inte rättsligt bindande och en undanröjning kan ske. En effekt 
av den bristande förutsebarheten är att företag får större svårigheter att till exempel skatte-
planera. Att ett företag ska kunna ha en möjlighet att planera sin beskattning anser vi är av 
ännu större vikt i dessa tider med en rådande finanskris. Vi anser att det inte är rimligt att 
dessa ska behöva ansöka om förhandsbesked för att i största möjliga mån kunna förutse sin 
beskattning. En ytterligare synvinkel av det oklara rättsläget och en bedömning i det enskil-
da fallet är att det leder till processekonomiska nackdelar. Detta då prejudikatvärdet på 
rättspraxis på området får liten eller ingen betydelse. 

Som kan ses i diskussionen ovan är rättsläget som föreligger idag inte önskvärt då det leder 
till en bristande förutsebarhet för företag. En förändring från en bedömning i det enskilda 
fallet är enligt vår åsikt därför nödvändig. Vi kommer i de två nästkommande avsnitten att 
diskutera två möjliga lösningar på gränsdragningsproblematiken. Vi avslutar sedan med ett 
avsnitt där vi ställer alternativen mot varandra för att sedan välja den enligt vår åsikt mest 
fördelaktiga lösningen. 

5.2 En lösning baserad på lagstiftning 

Detta alternativ bygger på att både finansiella- och icke-finansiella företag som uppnår en 
viss omsättning på sin handel med värdepapper övergår från att bedriva värdepappersför-
valtning till att utgöra värdepappersrörelse. Finansiella företag presumerades tidigare bedri-
va värdepappersrörelse.313 Vi anser dock att i och med utfallet i RÅ 2007 not 162 kan det 
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ifrågasättas om denna presumtion fortfarande är aktuell. Vi är av åsikten att så inte är fallet 
varför även dessa företag är i behov av klar gränsdragning.314 

Lösningen bygger på att det ska finnas olika lagstiftade nivåer på hur stor omsättningen bör 
vara beroende av storleken på företaget.315 Detta kan motiveras främst av att det i dagsläget 
sker en gränsdragning genom rättspraxis vilket, enligt vår åsikt, inte har uppnått önskvärda 
effekter. En lösning baserad på lagstiftning kommer att eliminera gränsdragningsproblemet. 
Då det sker en ständig utveckling på värdepappersmarknaden medför lösningen att kraven 
skulle behöva omarbetas relativt ofta, för att på så sätt följa förändringarna. Ett möjligt sätt 
att undvika denna nackdel kan vara att basera omsättningsnivåerna på ett lämpligt index.  

Fördelen med lösningen är att den minskar förutsebarhetsproblemet då företagen är med-
vetna om vilken nivå de måste uppnå för att klassificeras som värdepappersrörelse. Förut-
sebarheten har också som effekt att företag inte längre är i behov av att ansöka om för-
handsbesked eller driva frågan till domstol, vilket medför processekonomiska besparingar. 

5.3 En lösning baserad på företagets redovisning 

Detta alternativ bygger på att underlätta den skatterättsliga klassificeringen av tillgångar ge-
nom att kopiera den redovisningsrättsliga klassificeringen. Lösningen kan motiveras av att 
det i doktrin framhävts att redovisningen haft betydelse för klassificeringen. Vidare har det-
ta bekräftats i RÅ 2007 not 162.316  

Alternativet utgår från ett finansiellt eller icke-finansiellt företag som upprättar en redovis-
ning som innehåller en klassificering av finansiella tillgångar som antingen anläggnings- el-
ler omsättningstillgångar. Som kan ses i RÅ 2007 not 162 är det möjligt för finansiella före-
tag att skatterättsligt samtidigt inneha kapitaltillgångar och lagertillgångar. Vi anser att även 
icke-finansiella företag ska ha denna möjlighet och således är den nedanstående lösningen 
baserad med detta som utgångspunkt.  

Klassificeringen för finansiella- och icke-finansiella företag styrs av svensk redovisningslag-
stiftning genom ÅRL och ÅRKL. Kompletterande normgivningsorgan hjälper sedan till att 
tolka och fylla ut dessa ramlagar. Svensk lagstiftning och normgivning bygger till stor del på 
de direktiv och förordningar som antagits av EU. Dessa bygger i sin tur på internationella 
standarder från IASB. Effekten av detta blir indirekt att det svenska företagets redovisning 
och klassificering av tillgångar styrs av IASB:s regelverk. Detta innebär då att om den skat-
terättsliga gränsdragningen av värdepapper skulle utgå ifrån den redovisningsmässiga klassi-
ficeringen blir följden att företagen indirekt tillämpar internationella standarder.317 

En fråga som kan ställas är om IASB:s standarder är tillräckligt vägledande vad gäller klassi-
ficeringen. Enligt IAS 1 p. 57 styr både syftet och tidsaspekten klassificeringen vilket möj-
liggör valfrihet för företag. EG-rätten bygger sedan till stor del på dessa standarder och sål-
des blir bedömning i de flesta fall densamma på denna nivå. Den svenska lagstiftningen re-
glerar klassificeringen genom 2 kap. 2 § ÅRL, det vill säga god redovisningssed. Detta leder 
till att det är de normgivande organen som står för vägledningen. Finansiella företag och 
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icke-finansiella noterade företag tillämpar RFR 2.2 som utgår ifrån IAS/IFRS, och således 
styrs både syftet och tidsaspekten av dessa. RFR 2.2 nämner inte att undantag ska ske från 
IAS 1 p. 57 och således ska denna tillämpas. För icke-finansiella onoterade företag gäller 
BFNAR 2008:1 och likaså i denna vägledning styr syftet och tidsaspekten.318 

Om det är syftet som är den styrande punkten blir följden att företagen själva får bestämma 
hur tillgångarna redovisningsmässigt ska klassificeras. Med denna klassificering som grund 
för den skattemässiga leder det indirekt till att företag själva bestämmer om de vill utgöra 
värdepappersrörelse eller inte.  

Utgången av klassificeringen illustreras nedan i figur 6. 

 

 
 

  

 

 
 

   

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Figur 6. Utgången av gränsdragningen med redovisningslösningen 

Den här lösningen minskar förutsebarhetsproblemet, då ett företag på förhand kan be-
stämma den redovisningsmässiga klassificeringen av tillgångarna, vilket också möjliggör 
skatteplanering. Detta alternativ medför också processekonomiska fördelar då företag inte 
längre är i behov av att ansöka om förhandsbesked eller driva frågan till domstol. 

En nackdel med denna lösning är att då redovisningen bygger på internationella standarder 
får det som effekt att dessa indirekt kommer att styra den svenska beskattningen. Följden 
blir att den svenska bestämmanderätten i skattefrågan efterges. 

5.4 Slutsats 

Vårt främsta skäl till varför det bör ske en förändring av gränsdragningsfrågan är att den 
bristande förutsebarheten för företag inte är önskvärd. Vad som kan tydas av de två lös-
ningarna vi presenterat är att båda skulle leda till en bättre förutsebarhet och leda till pro-
cessekonomiska besparingar. Ur ett företagsperspektiv finner vi således alternativen likvär-
diga. Detta föranleder oss att även se frågan ur ett nationellt perspektiv. Ur ett sådant per-
spektiv har redovisningslösningen i jämförelse med lagstiftningslösningen en nackdel. Att 
efterge den svenska bestämmanderätten i skattefrågor är inte önskvärd. Vi anser därför att 
den mest fördelaktiga lösningen är att lagstifta gränsdragningsfrågan. 
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Källförteckning 
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av direktiven 78/660/EEG, 83/349/EEG och 86/635/EEG med avseende på värderingsreglerna 
för årsbokslut och sammanställd redovisning i vissa typer av bolag samt i banker och andra finansiella in-
stitut, EGT L 283, 27.10.2001, s. 28-32 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/51/EG av den 18 juni 2003 om ändring av di-
rektiven 78/660/EEG, 83/349/EEG, 86/635/EEG och 91/674/EEG om årsbokslut och 
sammanställd redovisning i vissa typer av bolag, banker och andra finansinstitut samt försäkringsföretag, 
EUT L 178, 17.7.2003, s. 16-22 

 

Förordningar 

Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om till-
lämpning av internationella redovisningsstandarder, EGT L 243, 11.9.2002, s. 1-4 

Kommissionens förordning (EG) nr 2086/2004 av den 19 november 2004 om ändring av för-
ordning (EG) nr 1725/2003 om antagande av vissa internationella redovisningsstandarder i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 med avseende på införandet av IAS 39, 
EGT L 243, 11.9.2002, s. 1 

 

Svensk rätt 

Lagstiftning 

Bokföringslag (1929:117) 
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Bokföringslag (1999:1078) 

Inkomstskattelag (1999:1229) 

Kommunalskattelag (1928:370) 

Lag (1947:576) om statlig inkomstskatt 

Lag (1960:658) med provisoriska bestämmelser om beskattning av aktiebolags och ekono-
misk förenings inkomst i vissa fall 

Lag (1990:651) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt 

Lag (1991:981) om värdepappersrörelse 

Lag (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag 

Lag (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag 

Lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse 

Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden 

Årsredovisningslag (1995:1554) 

 

Offentligt tryck 

Propositioner 

Prop. 1960:162    Protokoll över finansärenden 

Prop. 1971:45    Förslag till lag om ändring i rättegångsbalken, m.m. 

Prop. 1975:104   Förslag till ny bokföringslag m.m. 

Prop. 1989/90:110   Om reformerad inkomst- och företagsbeskattning 

Prop. 1998/99:15   Omstruktureringar och beskattning 

Prop. 1999/2000:2 Del 1 & 2  Inkomstskattelagen 

Prop. 2002/03:96 Skattefri kapitalvinst och utdelning på näringsbetingade                  
andelar 

Prop. 2002/03:121   Redovisning och värdering av finansiella instrument 

Prop. 2003/04:28   Skatteregler om värdering av lager av finansiella instrument 

 

Statens offentliga utredningar 

SOU 1977:86, Beskattning av företag, Slutbetänkande av företagsskatteberedningen, Stock-
holm, 1977 
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SOU 1994:17, Års- och koncernredovisning enligt EG-direktiv - En anpassning av den svenska redovis-
ningslagstiftningen till EG:s fjärde, sjunde och elfte bolagsdirektiv, Delbetänkande av redovisnings-
kommittén, Stockholm, 1994 

SOU 1995:43, Sambandet Redovisning–Beskattning, Delbetänkande av Redovisningskommit-
tén, Stockholm, 1995 

SOU 2003:71, Internationell redovisning i svenska företag, Betänkande av IAS-utredningen, 
Stockholm, 2003 

SOU 2005:99, Vissa företagsskattefrågor, Slutbetänkande av 2002 års företagsskatteutredning, 
Stockholm, 2005 

SOU 2006:50, En ny lag om värdepappersmarknaden, Huvudbetänkande av värdepappersmark-
nadsutredningen, Stockholm, 2006 

SOU 2008:80, Beskattningstidpunkten för näringsverksamhet, Slutbetänkande av utredningen om 
sambandet mellan redovisning och beskattning, Stockholm 2008 

 

Betänkanden  

Betänkande 1960:BevU79 

Betänkande 1989/90:SkU30 

 

Övrigt 

Förordning (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen 

Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:16) om värdepappersrörelse 

Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i kreditinstitut och 
värdepappersbolag; (FFFS 2008:25) 

 

Rättspraxis 

RÅ 1940 ref 35 

RÅ 1969 fi 1148 

RÅ 1986 ref 53 

RÅ 1988 ref 45 (I & II) 

RÅ 1988 not 274 

RÅ 1988 not 276 

RÅ 1997 ref 5 

RÅ 1998 ref 10 
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RÅ 2001 ref 49 

RÅ 2002 ref 52 

RÅ 2003 ref 49 

RÅ 2004 not 58 

RÅ 2007 not 162 
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