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Sammanfattning 
Syftet med uppsatsen är att utreda den framskjutna beskattningen för fysiska personer vid 
andelsbyten enligt IL, inkomstskattelagen (1999:1229) 48a kap. Reglernas utformning 
analyseras samtidigt som vissa oklarheter belyses. Uppsatsen behandlar även den 
framskjutna beskattningen ur fåmansföretagares perspektiv genom att undersöka huruvida 
lagen är tillräckligt tydlig och lättförståelig. Området som uppsatsen behandlar är väldigt 
komplext med regler som ständigt förändras, varför det känns extra angeläget att försöka 
kartlägga vad det är som egentligen gäller. 

Lagstiftningen bygger på EG:s fusionsdirektiv vars syfte är att underlätta omstruktureringar 
i näringslivet genom att reglera att ingen skatt ska betalas vid omstruktureringstillfället. 
Sverige, tillsammans med flera andra länder, har valt att tillämpa direktivet även på rent 
inhemska transaktioner, såsom den framskjutna beskattningen. Direktivet föreskriver att en 
kontinuitetsprincip ska tillämpas, vilket innebär att det köpande företaget övertar 
överlåtarens anskaffningsvärde och vinsten beskattas först vid en slutlig avyttring. 

Det är bara fysiska personer och dödsbon som omfattas av den framskjutna beskattningen 
enligt IL 48a:2. Ersättningen ska vara marknadsmässig och bestå av andelar i det köpande 
företaget, dock får pengar lämnas till en viss del. Uppsatsen utreder närmare vad ”till en 
del” innebär och går även in på IL 48a:9 avseende beskattningen av kontantbeloppet. Min 
åsikt är att paragrafen är otydlig eftersom det inte framgår att omkostnadsbeloppet inte får 
dras av. 

Enligt IL 48a:5 ska säljaren av andelarna vara obegränsat skattskyldig i Sverige för att 
omfattas av den framskjutna beskattningen och IL 48a:11 föreskriver att beloppet måste tas 
upp till beskattning då säljaren inte längre uppfyller detta villkor. Skatteverket anser att 
regeln utgör en exitskatt och att den därför inte ska tillämpas vid utflyttning till annat 
EU/EES-land. Jag går närmare in på problematiken i uppsatsen och kommer fram till att 
paragrafen antingen bör skrivas om eller så bör den svenska domstolen begära ett 
förhandsavgörande från EGD. 

Om de ursprungliga andelarna är kvalificerade kommer de mottagna andelarna att bli så 
kallat särskilt kvalificerade. Utredningen avseende dessa särskilt kvalificerade andelar är en 
viktig del av uppsatsen eftersom regelverket är ganska svårgenomträngligt. Reglerna 
återfinns i IL 57:7, 7a och 7b och det speciella med dessa andelar är att de inte kan 
”avkvalificeras” på samma sätt som ”vanligt” kvalificerade andelar. Systemet kan leda till 
problem för småföretagare då beräkningsreglerna är krångliga och kräver ganska mycket 
kunskap. 



 

 

Slutligen kan konstateras att reglerna är i ständig förändring och att det återstår att se vad 
som händer härnäst. Lagstiftningen kan sägas vara så komplicerad att en fåmansföretagare 
inte utan svårighet kan ta sig igenom regelverket och förstå konsekvenserna av de olika 
rättsreglerna. 
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Abstract 
The purpose of this master’s thesis is to investigate the postponed tax for individuals at 
exchange of shares according to IL, inkomstskattelagen (1999:1229) chapter 48a. The 
design of the law will be analyzed and some uncertainties will be elucidated. The postponed 
tax from a small corporation’s perspective will also be discussed in order to find out 
whether the rules are sufficiently clear and understandable. The area which this master’s 
thesis deals with is very complex with rules that are constantly changing, so it feels 
particularly important to try to identify what it is that really applies. 

The legislation relating to restructuring in the business life is based on EC’s Merger 
Directive which aims to facilitate restructuring by regulating that no tax should be paid at 
that time. Sweden, along with several other countries, has chosen to apply the directive also 
on purely domestic transactions, such as the postponed tax for individuals. The directive 
provides for the principle of continuity, which means that the buyer takes over the 
transferor’s acquisition value and the profit is taxed at the final realization. 

Individuals and decedent estates are the only ones who are covered by the postponed 
taxing according to IL 48a:2. The compensation must be a market price and consist of 
shares in the buyer but money can also be given to a certain extent. This master’s thesis 
examines what “to a certain extent” actually means and looks closer at IL 48a:9 regarding 
the taxation of the cash amount. My view here is that the rule is very unclear due to the fact 
that it does not show that the acquisition value may not be deducted. 

According to IL 48a:5, the seller of the shares must be unlimited tributary in Sweden for 
the benefit of postponed taxation and IL 48a:11 provides that if the seller no longer meets 
this criteria the amount must be raised to taxation. The Swedish tax authority finds that this 
is an exit tax and should therefore not be applied when moving to another country within 
the European Union. I look closer upon this problem and my conclusion is that the 
paragraph either should be rewritten or the Swedish court should request a preliminary 
ruling from ECJ. 

If the original shares are qualified the received shares will be so-called especially qualified. 
The investigation in respect of these especially qualified shares is an important part of this 
master’s thesis because the regulatory framework can be difficult to understand. The rules 
are found in inkomstskattelagen chapter 57 article 7, 7a and 7b. The special nature of these 
shares is that they can not cease to be qualified in the same way as “ordinary” qualified 
shares. The system can lead to problems for small businesses because the rules are 
complicated and require quite a lot of knowledge. 



 

 

Finally, I note that the rules are constantly changing and that it remains to be seen what 
happens next. The legislation can be said to be so complicated that the entrepreneurs will 
have difficulties to get through the regulatory framework and understand the consequences 
of the different legal rules. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Företagsöverlåtelser och omstruktureringar i näringslivet påverkas i hög grad av gällande 
skattelagstiftning, varför det är viktigt att denna utformas så enkelt och så genomtänkt som 
möjligt.  

En fysisk person som bedriver näringsverksamhet i bolagsform har fördelen, jämfört med 
en som bedriver enskild näringsverksamhet, att kunna sälja sina andelar mot ersättning i 
form av andelar i det köpande bolaget. Det är detta som kallas andelsbyte och fördelen 
med förfarandet är att reglerna möjliggör en framskjuten beskattning. Tekniken är viktig 
eftersom det vid ett andelsbyte inte sker någon reell förmögenhetsöverföring, som vid en 
regelrätt försäljning, innan de mottagna andelarna avyttras. Beskattning sker i stället vid den 
tidpunkten då kapitalvinsten realiseras. 

Andelsbytes- samt fåmansföretagsreglerna har under åren varit föremål för många 
förändringar. Lagtexten är komplicerad och det kan därför vara svårt för dessa 
småföretagare, med begränsade resurser, att sätta sig in i regelverket och förstå den 
praktiska tillämpningen. Regeringen konstaterade i förarbetena att det är en svår uppgift att 
lagstifta om kvalificerade andelar inom systemet för den framskjutna beskattningen 
samtidigt som 3:12-beskattningen ska upprätthållas. Vidare framhåller den att det är förenat 
med en stor osäkerhet att förutse vilka problem reglerna kan leda till varför utvecklingen 
noga bör följas.1 

De områden som jag närmare ska undersöka och utreda i min uppsats är bland annat 
kvalificerade andelar, särskilt kvalificerade andelar och den inlåsningseffekt som kan 
komma att uppstå, samt röstvillkoret, utflyttningsregeln och kontantbeloppet. Min 
förhoppning är att uppsatsen ska bringa lite klarhet i hur reglerna ska tillämpas och 
samtidigt inbjuda till en diskussion om reglernas framtida utformning och tolkning.  

1.2 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att klargöra gällande rätt avseende den framskjutna beskattningen 
för fysiska personer vid andelsbyten genom att analysera utformningen av reglerna samt att 
belysa vissa oklarheter vad gäller tolkningen och förståelsen. Vidare avser uppsatsen 
undersöka huruvida reglerna är tillräckligt tydliga ur fåmansföretagares perspektiv. 

1.3 Metod 
Inom ramen för denna magisteruppsats kommer jag att använda mig av den 
rättsdogmatiska metoden, det vill säga lagtext, förarbeten, praxis och doktrin i nämnd 
ordning. Metoden kommer att användas för att identifiera, beskriva och analysera 
rättsreglerna. Relevant lagtext är IL, inkomstskattelagen (1999:1229) 48a kapitlet samt vissa 
delar ur 57 kapitlet vad avser de kvalificerade andelarna. Det finns relativt lite praxis inom 
området samt sparsamt med doktrin varför förarbeten kommer att spela en större roll i 
arbetet med uppsatsen. 

                                                 
1 Prop. 2002/03:15. Utvidgning av reglerna om framskjuten beskattning vid vissa andelsbyten, s. 46. 
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Andelsbytesreglerna bygger på fusionsdirektivet2 varför även vissa EG-rättsliga aspekter 
kommer att behandlas för att uppnå uppsatsens syfte. Utredningen avseende den EG-
rättsliga biten kommer att ske genom att studera fusionsdirektivet, några domar från EGD, 
samt viss doktrin inom området. 

1.4 Avgränsningar 
Uppsatsen avgränsas till att omfatta den framskjutna beskattningen för fysiska personer 
varför jag inte närmare kommer att behandla uppskovsgrundande andelsbyten enligt IL 49 
kap som gäller för juridiska personer. IL 49 kap kommer dock att nämnas i den historiska 
beskrivningen eftersom det tidigare bara fanns ett enhetligt system. Utredningen kommer 
inte heller att omfatta de andra omstruktureringsformerna. Jag kommer inte närmare att 
analysera och undersöka de svenska reglernas förenlighet med EG-rätten eller 
fusionsdirektivet förutom där det anses nödvändigt för att uppnå uppsatsens syfte. 

1.5 Disposition 
Analys kommer att genomföras löpande genom hela framställningen i samband med att 
aktuellt rättsområde beskrivs och i sista kapitlet kommer en större analysdel att finnas. 

Kapitel två avser att tjäna som en inledning till ämnet där kontinuitetsprincipen, 
fusionsdirektivet och fåmansföretagsreglerna förklaras. Det som behandlas har en nära 
anknytning till uppsatsens kärnområde och är således viktigt att känna till vid den fortsatta 
läsningen. 

I kapitel tre går jag in på den historiska utvecklingen av andelsbytesreglerna fram till idag. 
Tidigare fanns det bara en lag för alla andelsbyten som sedan utvecklades till två separata 
kapitel i IL. Det har skett många förändringar genom åren och reglerna har inte alltid 
resulterat i så lyckliga konsekvenser, se till exempel avsnittet om pomperipossaeffekten. 
Kapitlet utgör en bra utgångspunkt för det nästföljande avsnittet då det är viktigt att ha ett 
historiskt perspektiv för att kunna förstå analysen av de nuvarande reglerna. 

Fjärde kapitlet är omfattande och behandlar gällande rätt. I samband härmed 
kommenteras lagreglerna löpande när det anses nödvändigt. De särskilt kvalificerade 
andelarna beskrivs utförligt med en historisk utveckling. 

Det femte kapitlet är uppsatsens analysdel och här kommer det förda resonemanget att 
knytas ihop och syftet att besvaras utifrån vad som framkommit i de tidigare kapitlen.  

                                                 
2 Europeiska gemenskapernas rådsdirektiv 90/434/EEG om ett gemensamt beskattningssystem för fusion, 
fission, överföring av tillgångar och utbyte av aktier eller andelar som berör bolag i olika medlemsstater. 
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2 Företagsomstruktureringar 

2.1 Inledning 
Syftet med kapitlet är att visa varför omstruktureringar i näringslivet är i behov av särskild 
skatterättslig lagstiftning. Genom fusionsdirektivets implementering har Sverige infört mer 
omfattande regler avseende omstruktureringar, i stället för de tidigare mer begränsade 
reglerna.3 Jag kommer kortfattat att gå igenom fusionsdirektivets innehåll och syfte 
eftersom Sverige har beslutat att tillämpa direktivet även på rent inhemska transaktioner, 
såsom den framskjutna beskattningen. Syftet med direktivet är att underlätta ombildningar 
genom att föreskriva att skattefrihet ska gälla vid vissa transaktioner, den är dock inte 
definitiv utan skjuts fram till en senare tidpunkt. Metoden bygger på kontinuitetsprincipen 
varför denna kommer att förklaras i kapitlet, vilket även syftar till att få en bättre 
grundläggande förståelse för den framskjutna beskattningen. Slutligen kommer även de 
speciella regler som gäller för fåmansföretagare att beskrivas. 

2.2 Komplicerade regler 
Tidigare fanns det ett antal speciallagstiftningar som reglerade de fall då ägaren inte avsåg 
att avsluta verksamheten utan ville driva den vidare i en annan form. Detta är något som 
rent teoretiskt inte ska medföra beskattning och reglerna därom återfinns numera i 
inkomstskattelagen. Omstrukturering av företag kan ske på många olika sätt beroende på 
vad som är själva syftet med överlåtelsen och kan medföra stora skattemässiga 
konsekvenser. Försäljning kan ske av hela eller en del av verksamheten och kan exempelvis 
avse omstruktureringar inom en koncern, samgående av fristående företag eller uppdelning 
av verksamheten. De tillgångar som finns i verksamheten har ofta ett större marknadsvärde 
än anskaffningsvärde. Skillnaden mellan dessa två blir vid en avyttring den inkomst som ska 
beskattas, den latenta vinsten realiseras alltså.4  

På samma sätt som en enskild näringsidkare kan sälja sin näringsverksamhet kan ett bolag 
säljas. Detta förfarande är dock civilrättsligt komplicerat och ganska ofta även skattemässigt 
ofördelaktigt. Fördelen för den som bedriver näringsverksamhet i bolagsform är att det 
även går att överlåta andelarna i företaget, vilket innebär att det är ägaren som beskattas i 
stället för företaget. På detta sätt bibehålls den skattemässiga kontinuiteten i företaget. 
Inkomstskattelagen anger som huvudregel att skattemässiga övervärden ska anses 
realiserade vid överlåtelser. En sådan beskattning skulle dock kunna inverka negativt på 
beslut om överlåtelser som är samhällsekonomiskt motiverade.5 De två intressen som väger 
mot varande är således det fiskala och det att inte i onödan göra dessa företagsekonomiskt 
motiverade ombildningarna alltför svåra att genomföra.6 

Innan det år 1999 infördes lagregler angående hur beskattning vid omstruktureringar kunde 
undvikas rådde en stor osäkerhet och rättsläget hade till stor del styrts av praxis. Några av 
de rekvisit som utvecklats för att kunna undgå uttagsbeskattning var bland annat att en 
otillbörlig skatteförmån inte fick uppstå på grund av omstruktureringen, transaktionen 

                                                 
3 Ståhl, Fusionsdirektivet, svensk beskattning i EG-rättslig belysning (2005), s. 42. 

4 Lodin, m.fl., Inkomstskatt: en läro- och handbok i skatterätt (2007), s. 435. 

5 Lodin, m.fl., Inkomstskatt: en läro- och handbok i skatterätt (2007), s. 436. 

6 Wiman, Beskattning av företagsgrupper, (2002), s. 121. 
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skulle vara betingad av organisatoriska skäl samt att ett samband skulle finnas mellan det 
överlåtande och det mottagande företagets ägare.7 

Dagens lagstiftning som reglerar omstruktureringar är mycket ambitiöst utformad i syfte att 
hindra kringgåenden enligt till exempel IL 57 kap., den är även komplicerad och 
svåröverskådlig med delvis överlappande bestämmelser.8 Reglerna anses vara uttömmande 
med innebörden att ett fall som inte täcks av lättnadsreglerna bör kunna hänvisas till 
huvudregeln gällande uttags- och utdelningsbeskattning.9 Tillämparen måste bedöma 
huruvida vissa konkreta skatterättsliga förutsättningar är uppfyllda i varje enskilt fall.10 
Reglerna är komplexa och förståelsen underlättas inte heller av att omfattande förändringar 
ideligen sker. 

Ett exempel på att reglerna är svårförståelig kan hittas i lagrådets yttrade över 
omstruktureringslagstiftningen:   

”De ämnen som behandlas i lagrådsremissen hör till de svåraste inom skatterätten… de 
remitterade förslagen kännetecknas av mycket hög komplexitet. Även för en erfaren 
skattejurist torde det vara näst intill omöjligt att med ledning enbart av lagtexten bilda 
sig en säker uppfattning om vad reglerna innebär.” 11 

Jag antar att reglernas komplexitet har varit en orsak till de ständiga förändringar som skett 
på området, med avsikt att göra dem mer lättbegripliga. Syftet att hindra skatteplanering 
torde också ha varit en bidragande orsak till nya regler eftersom allt inte kan förutses från 
första början. 

2.3 Kontinuitetsprincipen 
Kontinuitetsprincipen är viktig att känna till vid läsningen av uppsatsen eftersom den 
framskjutna beskattningen bygger på denna princip. Innebörden är att det köpande 
företaget övertar ett annat företags skattemässiga ingångsvärde och beskattningen sker först 
vid ett senare tillfälle. En intressant fråga i sammanhanget är när en kapitalvinst ger 
konsumtionsförmåga och således ska anses realiserad. Realisationsprincipen är en 
grundläggande transaktionsbunden princip inom den svenska inkomstbeskattningen och 
bygger på att en tillgångs värdestegring beskattas vid en överlåtelse. 12 Undantag gäller för 
benefika överlåtelser såsom gåva och arv samt vissa onerösa transaktioner såsom 
överlåtelser i samband med omstrukturering och ombildning av företagsform. I dessa fall 
tillämpas kontinuitetsprincipen som innebär att ingen beskattning utlöses vid 
överlåtelsetillfället utan förvärvaren övertar i stället överlåtarens anskaffningsvärde. Med 
andra ord så flyttas obeskattade vinster, så kallade skattekrediter, över till ett annat 
skattesubjekt. Vinsten ska beskattas först den dag då mottagaren gör sig av med 
egendomen.   

                                                 
7 Wiman, Bertil, Beskattning av företagsgrupper, (2002), s 122. 

8 Lodin m.fl., Inkomstskatt: en läro- och handbok i skatterätt (2007), s. 467. 

9 Lodin m.fl., Inkomstskatt: en läro- och handbok i skatterätt (2007), s. 467. 

10 Lodin m.fl., Inkomstskatt: en läro- och handbok i skatterätt (2007), s. 446-447. 

11 Prop. 1998/99:15, Omstrukturering och beskattning, s. 393. 

12 Persson Österman, Kontinuitetsprincipen i den svenska inkomstbeskattningen (1997), s. 17. 
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Hur kan kontinuitet som beskattningsmetod motiveras? Kontinuitet är ett sätt att öka 
skattesystemets neutralitet och likformighet samt att öka skatteunderlaget, med syfte att en 
högre samhällsekonomisk effektivitet ska uppstå.13 Kontinuiteten möjliggör vid andelsbyten 
att vissa transaktioner kan genomföras utan beskattning, vilket ökar incitamentet till sådana 
transaktioner och därmed samhällseffektiviteten. Vad menas då med att ett skattesystem är 
neutralt? Genom att neutraliteten ökar minskar snedvridningarna i skattesystemet och 
skattens effekter påverkar inte aktörers val mellan att konsumera eller investera på 
marknaden.14 

2.4 Fusionsdirektivet 

2.4.1 Inledning 

En viktig fråga i sammanhanget är vilka skattekonsekvenser som de olika ombildningarna 
ger och om uttag av skatt på något sätt hindrar de för samhället och företagen så viktiga 
omstruktureringarna.15 Den lagstiftning som finns idag är till stor del uppbyggd kring EG:s 
fusionsdirektiv 90/434/EEG, vars syfte är att underlätta ombildningar genom att 
skattekostnaderna skjuts fram. Direktivet implementerades först i IGOL16, för att år 1999 
ersättas av fyra olika lagar som behandlade både inhemska och gränsöverskridande 
omstruktureringar.17 Lagarna var lag (1998:1603) om beskattningen vid fusioner, fissioner 
och verksamhetsöverlåtelser, lag (1998:1601) om uppskov med beskattningen vid 
andelsbyten och lag (1998:1602) om uppskov med beskattningen vid andelsöverlåtelser 
inom koncerner. 

De olika lagarna återfinns idag i inkomstskattelagen och handlar om bland annat överlåtelse 
av tillgångar till underpris (23 kap), fusioner och fissioner (37 kap) verksamhetsavyttringar (38 kap), 
partiella fissioner (38a kap), Lex ASEA (42 kap 16 §) och andelsbyten (49 och 48a kap). 23 kap 
om underprisöverlåtelser är till skillnad från de andra en utveckling av den svenska 
traditionella metoden för omstruktureringar. 

2.4.2 Direktiv 

Direktiv riktas till medlemsstater och är enligt artikel 249 i EG-fördraget18 bindande endast 
vad avser resultatet. Det är alltså upp till de nationella lagstiftarna att välja ett 
tillvägagångssätt som gör att direktivets syfte uppnås.19 Resultatet blir för varje stat unika 
regler, som till skillnad från direktivet i sig, är en del av den nationella rätten. Fördelen med 
systemet är att varje stat har friheten att själv anpassa utformningen, relevanta termer 
etcetera till nationella förhållanden. På detta sätt uppnås ändå den eftersträvade 
harmoniseringen inom EG, som rättsligt kan anses ganska splittrad. Vissa direktiv, inte 
                                                 
13 Persson Österman, Kontinuitetsprincipen i den svenska inkomstbeskattningen (1997), s. 20-21. 

14 Persson Österman, Kontinuitetsprincipen i den svenska inkomstbeskattningen (1997), s. 32. 

15 Lodin m.fl., Inkomstskatt: en läro- och handbok i skatterätt (2005), s. 440. 

16 Lagen (1994:1854) om inkomstbeskattningen vid gränsöverskridande omstruktureringar inom EG 
(upphävd 1999-01-01). 

17 Prop. 1998/99:15. Omstrukturering och beskattning. Se även Ståhl & Persson Österman, EG-skatterätt 
(2006), s. 258. 

18 Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, konsoliderad version C 325/33 24.12.2002. 

19 Ståhl & Persson Österman, EG-skatterätt (2006), s. 26. 
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sällan inom skatteområdet, är ganska detaljreglerade vilket innebär att staternas 
handlingsutrymme minskas drastiskt.20 

Ett implementerat direktiv ska tolkas EG-konformt i alla medlemsstater, vilket innebär att 
tillämpningen av reglerna ska vara densamma. Det är dock upp till den svenska domstolen 
att avgöra om svenska tolkningsprinciper medger en EG-konform tolkning av den aktuella 
lagen.21 EGD framhävde i målet Gondrand Frères att om en skatteregel är oklar så bör den 
tolkas till den skattskyldiges fördel. 22 Ståhl och Persson Österman anser dock att fördels-/ 
nackdelsperspektivet i Sverige måste begränsas och att tolkning bör, enligt 
objektivitetskravet, ske på samma sätt oavsett om det innebär en fördel eller nackdel för 
den skattskyldige.23 De anser vidare att en EG-konform tolkning i Sverige inte alltid är 
möjlig enligt rättssäkerhetsprincipen eftersom en skattskyldig måste kunna lita på att en 
tolkning inte strider mot den svenska lagtextens ordalydelse.24  

2.4.3 Fusionsdirektivets syfte 

Direktivet syftar till att underlätta ombildningar genom att det ska vara ett lika attraktivt 
förfarande för företag i olika medlemsstater som för de med säte i samma stat. Direktivet 
inför därför ett gemensamt beskattningssystem som bygger på att skattefrihet ska föreligga 
vid vissa transaktioner, vilket regleras i artiklarna 4-10 i fusionsdirektivet. Enligt 
fusionsdirektivets första artikel ska ombildningen vara gränsöverskridande för att omfattas 
av regleringen. Sverige, tillsammans med många andra länder, har emellertid låtit reglerna 
gälla även rent inhemska transaktioner,25 det är därför som direktivet får betydelse även vid 
tolkning och tillämpning av dessa regler.26 Direktivet sätter upp vissa minimiregler för 
skatteförmåner som måste medges, sedan är det fritt för medlemsländerna att medge 
ytterligare skattefrihet om de så önskar. 

Direktivet ämnar möjliggöra en uppskjuten beskattning med hjälp av en kontinuitetsmetod, 
antingen på bolags- eller ägarnivå. Kontinuiteten på bolagsnivå innebär att 
skattskyldigheten flyttas till ett annat skattesubjekt. Tekniken med den framskjutna 
beskattningen innebär däremot att skattskyldigheten finns kvar hos andelsägaren 
(skattesubjektet), varför det handlar om en kontinuitet på ägarnivå. Den latenta 
skatteskulden flyttas däremot över till ett annat skatteobjekt, de mottagna andelarna. Ett 
skattesubjekt är den skattskyldige, den som enligt lag måste erlägga skatten medan 
skatteobjekt däremot definieras som den tillgång eller inkomst som ska beskattas.27 

Ståhl och Persson Österman diskuterar huruvida fusionsdirektivet kan ses som ett 
”fullharmoniseringsdirektiv” såsom mervärdesskattedirektivet eller ett ”minimi-
harmoniseringsdirektiv”. Författarna förespråkar det senare alternativet vilket innebär att 

                                                 
20 Ståhl & Persson Österman, EG-skatterätt (2006), s. 27. 

21 Ståhl & Persson Österman, EG-skatterätt (2006), s. 38. 

22 Mål 169/80 Gondrand Frères [1981] ECR 1931. 

23 Ståhl & Persson Österman, EG-skatterätt (2006), s. 39. 

24 Ståhl & Persson Österman, EG-skatterätt (2006), s. 39. 

25 Ståhl & Persson Österman, EG-skatterätt (2006), s. 257. 

26 Ståhl & Persson Österman, EG-skatterätt (2006), s. 258. 

27 Rabe & Melbi, Det svenska skattesystemet (2008), s. 29. 
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medlemsstaternas handlingsutrymme i fråga om de tekniska lösningarna blir större 
eftersom det är slutresultatet som är det viktiga.28 De områden som direktivet reglerar är 
ganska komplexa och kräver stor detaljreglering medan direktivets bestämmelser i sig 
däremot är mycket allmänna och kortfattade. Ståhl anser i sin bok att direktivets kortfattade 
regler talar för att medlemsländernas val av teknik borde spela mindre roll.29 

Vilken betydelse har direktivet för tolkningen av svenska interna andelsbyten? 
Regeringsrätten fastställde i RÅ 2000 ref. 23 att då den nationella lagstiftningen reglerar fall 
som både omfattas och inte omfattas av direktivet så måste även det senare liknande fallet 
utgå från direktivet. Med andra ord ska tolkningen så långt som möjligt utgå från direktivet. 
Förhandsbesked kan inhämtas från EG-domstolen även i situationer som inte omfattas av 
direktivets tillämpningsområde.30 Rätten ansåg att då direktivet inte ger någon ledning finns 
anledning att undersöka vad som följer av lagen och förarbetena. De konstaterade vidare 
att det i aktuellt fall saknades anledning att begära ett förhandsavgörande därför att de 
tekniska frågorna angående uppskovsreglernas tillämpning i fallet inte kunde besvaras 
genom en tolkning av direktivet. Regeringsrättens generella hållning synes med andra ord 
vara att direktivet, på grund av att det är alltför allmänt hållet, inte ger någon direkt ledning 
i fråga om de svenska andelsbytesreglernas mer tekniska och detaljreglerade frågor.31 

2.5 Fåmansföretagare 

2.5.1 Inledning 

Den framskjutna beskattningen gäller fysiska personer varför det många gånger handlar om 
fåmansföretagare. Längre fram i uppsatsen kommer byte av kvalificerade andelar att 
behandlas och de speciella regler som är förenliga med detta. Av den anledningen anser jag 
det nödvändigt att här kort återge relevanta termer och regler som fåmansföretagare 
omfattas av. Som jämförelse mot kvalificerade andelar kan noteras att utdelning och 
kapitalvinst på onoterade andelar som inte är kvalificerade beskattas med en proportionell 
skatt på 25 % och marknadsnoterade aktier beskattas med 30 % skatt. Förvärvsinkomster 
beskattas progressivt med en högsta marginalskatt på 57 %. De flesta aktier i ett 
fåmansföretag är dock kvalificerade och därmed ska de beskattas enligt särskilda regler som 
kan leda till att en del av kapitalvinsten och utdelningen kan bli beskattade i inkomstslaget 
tjänst. 

2.5.2 Reglernas syfte 

Sverige har ett dualistiskt skattesystem som innebär att kapital beskattas proportionellt och 
lön progressivt. I fåmansföretag föreligger det visserligen ett formellt tvåpartsförhållande 
men dock inget reellt sådant som det gör i andra aktiebolag eftersom det finns en 
intressegemenskap mellan företaget och ägaren.32 Det speciella med sådana företag är 
nämligen att ägaren själv kan bestämma hur ett eventuellt överskott ska fördelas, tänkbara 
alternativ är lön, utdelning eller kapitalvinst genom försäljning. På grund av detta har det 
                                                 
28 Ståhl & Persson Österman, Roger, EG-skatterätt (2006), s. 261. 

29 Ståhl, Fusionsdirektivet, svensk beskattning i EG-rättslig belysning (2005), s. 51. 

30 Se EG-domstolens dom i mål 28/95, LeurBloem, REG 1997 s. I4161, där endast nederländska bolag var 
inblandade. 

31 Ståhl & Persson Österman, EG-skatterätt (2006), s. 261. 

32 Lodin m.fl., Inkomstskatt: en läro- och handbok i skatterätt (2007), s. 363. 
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ansetts föreligga incitament till en särskild skatterättslig behandling av dessa fåmansföretag 
för att förhindra ett utnyttjande av situationen.33 Syftet med reglerna är att ta bort 
skattefördelar och förhindra ägarna att tillgodogöra sig vinsten genom att ta ut pengar i 
form av en lägre beskattad utdelning eller kapitalvinst i stället för genom ett 
normalbeskattat löneuttag.34 Reglerna återfinns numera i IL 56-57 kap och kallas allmänt 
för 3:12-regler.35 

2.5.3 Definitioner 

Ett fåmansföretag avser enligt IL 56:2-3 ett onoterat aktiebolag eller en ekonomisk förening 
där fyra eller färre fysiska personer äger andelar som motsvarar mer än hälften av rösterna i 
företaget. Även då verksamheten är uppdelad på flera oberoende verksamheter och en 
person har den faktiska bestämmanderätten över sådan verksamhet och självständigt kan 
förfoga över dess resultat föreligger ett fåmansföretag. En utvidgad definition finns i IL 
57:3 st. 2 där det stadgas att om flera delägare själva eller genom närstående är eller under 
något av de fem föregående beskattningsåren varit verksamma i betydande omfattning ska 
de ses som en enda delägare. Med närståendekrets menas enligt IL 56:5 en person och hans 
närstående, som ska ses som en enda delägare. Delägare kan enligt IL 56:6 vara en fysisk 
person och som företagsledare avses den som har ett väsentligt inflytande i företaget genom 
eget eller närståendes ägande. 

Om andelarna är kvalificerade enligt IL 57:4 ska de speciella fåmansföretagsreglerna som 
finns i 57 kap tillämpas vad avser beskattning av utdelning och kapitalvinst. Med 
kvalificerad andel avses en andel i ett fåmansföretag under förutsättning att andelsägaren 
eller närstående till denne under beskattningsåret eller något av de fem föregående 
beskattningsåren varit verksam i betydande omfattning i företaget eller i annat 
fåmansföretag som bedriver samma eller likartad verksamhet. Andelen blir kvalificerad 
även om företaget under nämnda tid har ägt andelar i ett annat fåmansföretag och 
andelsägaren eller närstående under nämnda tid varit verksam i betydande omfattning i 
företaget. Avgörande för om någon varit verksam i betydande omfattning är om denne har 
betydelse för vinstgenereringen i företaget.36 Om ägarens ställning i företaget bara är 
underordnad och inget kvalitativt arbete utförs anses det inte vara i betydande omfattning.37 
I RÅ 2002 ref. 21 ansågs en person som ägt andelar i ett företag under 10 månader och 
varit verksam i ledningen under fyra månader inte ha varit verksam i betydande omfattning. 
Observera att en bedömning av om en aktie är kvalificerad eller inte görs för varje 
aktieägare för sig. Det är viktigt att notera femårsregeln i IL 57:6 som stadgar att andelarna 
ska anses fortsatt kvalificerade under en karenstid på fem beskattningsår efter det att 
aktieägaren upphör att vara aktivt verksam. 

Utomståenderegeln i IL 57:5 anger att om utomstående i betydande omfattning äger del i 
företaget, minst 30 %, och har rätt till utdelning tillämpas 3:12-reglerna bara om det finns 
särskilda skäl. Risken för att arbetsinkomster ska omvandlas till utdelning och kapitalvinst 

                                                 
33 Se till exempel SOU 1975:54, Fåmansbolag. 

34 Rabe & Melbi, Det svenska skattesystemet (2008), s. 388. 

35 Tjernberg, Beskattning av fåmansföretag (2006), s. 50. 

36 Rabe & Melbi, Det svenska skattesystemet (2008), s. 398. 

37 Lodin m.fl., Inkomstskatt: en läro- och handbok i skatterätt (2007), s. 370. 
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anses mindre vid ett sådant utomstående ägande eftersom det inte blir någon skattemässig 
fördel för aktieägaren.38 

2.5.4 Utdelning 

Det är viktigt att känna till hur utdelning av kvalificerade andelar ska beräknas eftersom det 
i till exempel IL 48a:8a ska beräknas ett tjänstebelopp för utdelning vid andelsbyten. Enligt 
paragrafen ska värdet av de mottagna andelarna fiktivt anses som utdelning för att få fram 
vad som skulle ha beskattats i inkomstslaget tjänst, om så hade varit fallet. 

Avseende utdelning av kvalificerade aktier finns ett tak för hur mycket som får tas upp i 
inkomstslaget kapital, överskjutande del kallas överutdelning och beskattas som intäkt av 
tjänst. Denna tjänsteinkomst är dock lite speciell i det avseendet att den bland annat inte 
ingår i underlaget för sociala avgifter, allmän pensionsavgift eller sjukpenninggrundande 
inkomst.39 En schablonmässig beräkning av vad som motsvarar en ”normal” avkastning på 
investerat kapital genomförs och benämns gränsbelopp. Utdelning upp till gränsbeloppet 
ska enligt IL 57:20 beskattas till två tredjedelar i inkomstslaget kapital, det vill säga 20 % 
skatt. I IL 57:10 uttrycks gränsbeloppet som årets gränsbelopp plus sparat 
utdelningsutrymme uppräknat med statslåneräntan + 3 procentenheter. Avseende 
andelsbyten så beräknas enligt IL 57:10a beskattningsårets gränsbelopp för en mottagen 
andel som om andelen var en andel i det avyttrade företaget.  

Årets gränsbelopp kan enligt IL 57:11 beräknas som ett schablonbelopp bestående av två 
inkomstbasbelopp, eller som en räntebaserad utdelning. Den räntebaserade utdelningen 
beskrivs i p. 2 som summan av en räntebaserad del (underlaget för årets gränsbelopp * 
statslåneräntan ökad med nio procentenheter) och en lönebaserad del. Underlag för årets 
gränsbelopp beskrivs i IL 57:12 och utgörs av omkostnadsbeloppet, antingen vid tidpunkten för 
utdelningen eller om ingen utdelning lämnats, vid beskattningsårets utgång. Vid ett 
andelsbyte med äldre andelar ska enligt IL 57:12a de alternativa omkostnadsbeloppen, 
indexregeln och kapitalunderlagsregeln föras över och fördelas på de mottagna andelarna. 
Den lönebaserade delen är väldigt viktig varför det lönar sig att planera ägarbyten, det kan 
finnas möjlighet till utdelning av stora summor till kapitalbeskattning.40 Fysiska personer får 
enbart utnyttja det lönebaserade utrymmet om denne äger aktierna vid årets början, varför 
alltså köparen inte kan utnyttja löneunderlaget från året dessförinnan. För säljarens del 
måste utdelning ske före försäljningen för att denne inte ska förlora det lönebaserade 
utrymmet.41 Hur beräknas då det lönebaserade utrymmet? Enligt Il 57:16 består det av 25 
% av löneunderlaget året före beskattningsåret samt 25 % av löneunderlag som är högre än 
60 inkomstbasbelopp. För att löneunderlaget över huvud taget ska få utnyttjas måste enligt 
IL 57:1 företagarens kontanta lön uppgå till minst 6 inkomstbasbelopp + 5 % av företagets 
sammanlagda kontanta löner, eller 15 inkomstbasbelopp.  

Sparat utdelningsutrymme uttrycks i IL 57:13 som skillnaden mellan gränsbeloppet och 
utdelningen. Detta outnyttjade utrymme får sparas till nästkommande år, uppräknat med 
statslåneräntan + 3 procentenheter och ökar alltså nästa års gränsbelopp. När kvalificerade 

                                                 
38 Prop. 1989/90:110. Om reformerad inkomst- och företagsbeskattning, s. 468 och s. 704. 

39Sandström, Kjell & Svensson, Ulf, Fåmansföretag, skatteregler och skatteplanering (2008), s. 85.  

40 Sandström, Kjell & Svensson, Ulf, Fåmansföretag, skatteregler och skatteplanering (2008), s. 94. 

41 Sandström, Kjell & Svensson, Ulf, Fåmansföretag, skatteregler och skatteplanering (2008), s. 95. 
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andelar har avyttrats genom ett andelsbyte ska det sparade utdelningsutrymmet fördelas på 
de mottagna andelarna enligt IL 57:15 st. 1.  

2.5.5 Kapitalvinst vid försäljning 

Det är även nödvändigt att känna till hur beräkningen av en kapitalvinst för kvalificerade 
andelar går till eftersom en sådan bland annat ska utföras enligt IL 48a:8a. Beloppet ska 
tjäna som tjänstebelopp för kapitalvinst vid andelsbyten för den mottagna andelen. 

Vid en avyttring av kvalificerade andelar beräknas först kapitalvinsten enligt de allmänna 
reglerna i IL 48 kap och sedan fördelningsvinsten enligt IL 57 kap. De speciella 
beskattningsreglerna i IL 57 kap har varit föremål för många förändringar genom åren.42 
Före år 2006 beskattades vinster till 50 % i inkomstslaget tjänst och till 50 % i 
inkomstslaget kapital, men i och med ändringen blev reglerna hårdare och hela 
kapitalvinsten upp till 100 inkomstbasbelopp skulle tjänstebeskattas. Ändringen ledde till 
mycket kritik, 43 och med anledning av detta har från och med år 2008 återigen 50/50- 
uppdelningen införts, dock bara under taxeringsåren 2008-2010.44 Skatten kommer med 
detta system aldrig att överstiga 43,5 %. Den del av vinsten som motsvarar sparad 
utdelning ska dock beskattas med 20 % i kapital enligt IL 57:21. Basbeloppsregeln i IL 
57:22 föreskriver dock ett takbelopp på 100 inkomstbasbelopp, vilket innebär att högst 
denna summa ska redovisas i inkomstslaget tjänst.  

De tidigare lättnadsreglerna i IL 43 kap har från och med år 2006 slopats men om det vid 
utgången av år 2005 fanns kvar sparat lättnadsutrymme får detta enligt Skatteverket 
utnyttjas under beskattningsåren 2006-2010.45 

                                                 
42 Rabe & Melbi, Det svenska skattesystemet (2008), s. 404. 

43 Sandström, Kjell & Svensson, Ulf, Fåmansföretag, skatteregler och skatteplanering (2008), s. 114. 

44 Prop. 2007/08:19, Sänkt kapitalvinstbeskattning för fåmansföretagare åren 2007-2009. 

45 Handledning för beskattning av inkomst, del 3, Skatteverket (2008), s. 327. 
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3 Andelsbyten 

3.1 Inledning 
För att förstå syftet med dagens regler rörande den framskjutna beskattningen är det viktigt 
att göra en historisk återblick. Med hjälp av kapitlet kan utvecklingen av reglerna följas och 
en förståelse för de problem som föranledde de nödvändiga ändringarna erhålls. 
Utvecklingen har lett fram till två parallella system vars uppbyggnad och villkor är mycket 
lika men där olika metoder används.46 Kapitel 48a avser fysiska personer och kallas 
framskjuten beskattning och kapitel 49 om uppskovsgrundande andelsbyten är till för 
juridiska personer och handelsbolagsdelägare. 

3.2 Bakgrund 
Andelsbyte är en vanlig omstruktureringsform och innebär att säljaren överlåter sitt företag 
mot ersättning i form av aktier i det köpande bolaget. Det är alltså tre olika parter som 
deltar i ett andelsbyte: 1. Förvärvat bolag, 2. Förvärvaren, eller köparen, 3. Överlåtaren, 
eller säljaren. Nummer 2 och 3 är kontrahenter i själva transaktionen. För att 
omstruktureringar såsom andelsbyten inte ska begränsas finns det ett system för att, under 
vissa villkor, skjuta upp skatten.  

När ett företag eller en fysisk person säljer bolaget mot ersättning i form av andelar i det 
köpande företaget, eventuellt tillsammans med en mindre summa pengar, kan det vara svårt 
att beskatta kapitalvinsten direkt eftersom tillräckligt med likvida medel inte finns 
tillgängligt. Innan tillgången faktiskt avyttras har den skattskyldiges betalningsförmåga inte 
ökat. Vid en omedelbar beskattning skulle den skattskyldige i värsta fall behöva avyttra 
tillgången för att få råd att beskatta densamma, alternativt belåna den.47 Vinsten ska 
beskattas först då andelarna i det köpande företaget säljs eftersom det är då vinsten 
realiseras och likvida medel erhålls.48  

Ett byte av aktier eller andelar räknas skattemässigt som en försäljning och en 
kapitalvinstberäkning måste följaktligen göras. Regler för att få uppskov med beskattningen 
vid andelsbyten har funnits länge men det var först i och med Sveriges EU-inträde som det 
infördes bestämmelser för gränsöverskridande andelsbyten, d.v.s. då det köpande bolaget 
kommer från en annan EU-stat.49 

3.3 Historisk utveckling fram till idag 

3.3.1 Strukturregeln, IGOL och andelsbyteslagen50 

Strukturregeln i SIL51 27§ 4 momentet medgav uppskov med beskattningen då vinst 
uppkommit vid ett andelsbyte, utan att det nödvändigtvis var betingat av strukturella skäl. 

                                                 
46 Lodin, Sven-Olof, m.fl., Inkomstskatt: en läro- och handbok i skatterätt (2007), s. 458. 

47 Lodin, Sven-Olof, m.fl., Inkomstskatt: en läro- och handbok i skatterätt (2007), s. 30. 

48 Handledning för beskattning av inkomst, del 1, Skatteverket (2008), s. 683. 

49 Prop. 1994/95:52. Beskattningen vid gränsöverskridande omstruktureringar inom EG, m.m. 

50 Lagen (1998:1601) om uppskov med beskattningen vid andelsbyten (upphävd 2000-01-01). 

51 Lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt (upphävd 2000-01-01). 
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Strukturregeln infördes efter skattereformen år 1990,52 men innan reformen så fanns det 
möjlighet att efter regeringens medgivande få dispens, helt eller delvis, från 
kapitalvinstbeskattningen när äldre aktier avyttrades.53 Dispens kunde medges när det gällde 
strukturella andelsbyten, så kallad strukurrationaliseringsdispens,54 eftersom dessa var 
önskvärda ur det allmännas synpunkt. 

Strukturregeln, som var tvingande och tillämpades även i förlustsituationer, var en så kallad 
kontinuitetsregel vilket innebar att de avyttrade aktiernas skattemässiga anskaffningsutgift 
övergick till de erhållna nyemitterade aktierna. För att regeln skulle få tillämpas vid 
avyttring av kvalificerade andelar i ett fåmansföretag krävdes dispens från 
skattemyndigheten, något som inte medgavs då en del av vinsten skulle tas upp i 
inkomstslaget tjänst.55 

I och med införandet av IGOL tillkom uppskovsregler även för internationella 
andelsbyten. Lagen var en implementering av EG:s fusionsdirektiv och trädde i kraft 
taxeringsåret 1995. Fram till 1998 års taxering tillämpades IGOL i stället för strukturregeln 
när det köpande företaget kom från ett annat EU-land. Till skillnad från strukturregeln 
innehöll lagen ingen kontinuitetsregel och användes bara i vinstsituationer. Detta innebar 
att beskattningen av kapitalvinsten, vilken beräknades av skattemyndigheten vid 
andelsbytet, kunde skjutas upp tills dess att de mottagna andelarna avyttrades. De mottagna 
andelarnas anskaffningspris utgjordes av marknadsvärdet vid tidpunkten för andelsbytet. 
IGOL kunde även tillämpas vid kapitalvinst på kvalificerade andelar i fåmansföretag utan 
dispens, till skillnad mot strukturregeln.56 

Från och med inkomståret 1999 ersattes de två uppskovsreglerna av ett gemensamt system 
genom andelsbyteslagen (UBA), som till stor del hade sitt ursprung från IGOL.57 Lagen var 
inte tvingande utan den skattskyldige fick vid en vinstsituation yrka uppskov med 
beskattningen, förutom för kontantdelen som skulle beskattas direkt. Stora svårigheter i 
tillämpningen uppmärksammades och då speciellt för publika transaktioner med många 
aktieägare, till exempel AstraZeneca med 250 000 ägare.58 Både lagertillgångar och 
anläggningstillgångar omfattades av reglerna men för kvalificerade andelar i fåmansföretag 
fanns vissa krav uppställda. UBA tillämpades under taxeringsåren 2000 och 2001. I och 
med införandet av inkomstskattelagen flyttades från och med år 2000 bestämmelserna utan 
saklig ändring över till IL 49 kap om uppskovsgrundande andelsbyten, som tillämpades 
första gången vid 2002 års taxering, det vill säga inkomstår 2001.59 

                                                 
52 Lagen (1990:651) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt. 

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

54 Tivéus, Skatt på kapital (2006), s. 125. 

55 Tivéus, Skatt på kapital (2006), s. 125. 

56 Tivéus, Skatt på kapital (2006), s. 125. 

57 Prop. 1998/99:15. Omstrukturering och beskattning. 

58 Rutberg, Framskjuten beskattning – några reflektioner, SvSkT 2002, s. 163.  

59 Prop. 1999/2000:2. Inkomstskattelagen. 
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3.3.2 Två parallella system 

Uppskovstekniken tog stora resurser i anspråk från Skatteverket och uppfattades av 
småföretagarna som komplex att tillämpa.60 Stark kritik förekom på grund av svårigheter 
för många skattskyldiga att förstå deklarationsblanketterna.61 De negativa effekter som 
tekniken kunde medföra ledde till att det från och med år 2002 infördes ett parallellt system 
med framskjuten beskattning enligt kontinuitetsprincipen i IL 48a kap.62 Kapitlet byggde på 
den gamla strukturregeln men var dock bara tillämpligt på marknadsnoterade andelar. De 
som omfattades av detta nya kapitel var fysiska personer och reglerna var obligatoriska om 
den avyttrade andelen var marknadsnoterad, under förutsättning att den inte var 
kvalificerad eller byttes mot en andel som skulle bli kvalificerad hos säljaren. Genom 
kapitlets tillkomst tillkom systemet att flytta över anskaffningsutgiften på de mottagna 
andelarna, både vid vinst som förlust.63 Det fanns dock ett stort behov av att hitta en 
lösning som tog hänsyn till de problem som fanns i samspelet mellan reglerna om 
andelsbyten och 3:12-reglerna.  

3.3.3 Pomperipossa 

De problem som förelåg vid den här tiden handlade om att kvalificerade andelar i mindre 
fåmansföretag, speciellt högt värderade IT-bolag, genom andelsbyten köptes upp av större 
marknadsnoterade, högt värderade företag.64 De konsekvenser som dessa andelsbyten 
kunde leda till under IT-årens glansdagar 1999-2000 utsattes för hård kritik.65 Säljaren fick i 
stället för kontanter betalt i form av nyemitterade aktier, inte sällan förenade med villkor 
såsom säljförbud inom viss tid.66 Eftersom aktiekurserna stod högt vid denna tid kändes 
detta naturligt nog lockande för många att genomföra ett sådant andelsbyte. De uppköpta 
bolagen gjorde en till synes stor vinst som emellertid slutade i att många fåmansföretagare 
hamnade i ekonomisk knipa. 

IT-boomen höll som bekant inte i sig och säljaren stod kvar med aktier som hade sjunkit 
väldigt mycket i värde, eller till och med blivit helt värdelösa på grund av konkurs. Det som 
gjorde det hela så problematiskt var att andelsbytena med kvalificerade aktier nämligen inte 
omfattades av den framskjutna beskattningen i IL 48a och därmed kontinuitetsprincipen. 
Tillämplig lag blev i stället IL 49 kap om uppskovsgrundande andelsbyten.67 Reglerna 
innebar att uppskovsbeloppet skulle delas upp och beskattas till en del i tjänst och till en del 
i kapital. Vid skatteberäkningen kvittades kapitalförlust mot uppskovsbeloppet i kapital 
enligt reglerna. Den del av uppskovsbeloppet som skulle tjänstebeskattas kunde däremot 
inte kvittas mot kapitalförlusten som hade uppstått. Innebörden av detta var att skatt skulle 

                                                 
60 Tivéus, Skatt på kapital (2006), s. 126. 

61 Prop. 2001/02:46. Ändringar i de särskilda skattereglerna för vissa andelsägare i fåmansföretag, m.m., s. 60. 

62 Prop. 2001/02:46. Ändringar i de särskilda skattereglerna för vissa andelsägare i fåmansföretag, m.m., s. 58. 

63 Rutberg, Framskjuten beskattning – några reflektioner, SvSkT 2002, s. 164. 

64 Sandström & Svensson, Utdelning och reavinst och övriga speciella regler för fåmansföretag (2000), s. 342-
343. 

65 Tjernberg, Beskattning av fåmansföretag (2006), s. 98. 

66 Sandström & Svensson, Utdelning och reavinst och övriga speciella regler för fåmansföretag (2000), s. 342-
343. 

67 Ståhl, Andelsbyten och Pomperipossa, SN 2003, 62.  
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betalas även vid rena förlustsituationer,68 som i vissa extrema fall handlade om 
miljonbelopp.69 

Exempel på pomperipossaeffekt70 

I ett exempel ska jag belysa hur utfallet kunde bli om aktierna räknades som kvalificerade. 
Ett bolag värt 4 miljoner kr deltar i ett andelsbyte där ägaren i stället för kontanter erhåller 
aktier till motsvarande värde. Vid bildandet några år tidigare tillsköts aktiekapital om 
100 000 vilket alltså blir anskaffningsvärdet för bolaget. Reavinsten på försäljningen blir 
följaktligen 3 900 000 kr och uppskov söks på detta belopp. Enligt fördelningsregeln ska då 
1 950 000 beskattas i inkomstslaget kapital och 1 950 000 i tjänst. Vid försäljningen av de 
nya aktierna en tid efteråt kan aktiekursen ha halverats, vilket gör att de är nu är värda 2 
miljoner kr, reaförlusten blir följaktligen 2 miljoner kr. Förlusten kvittas mot det 
uppskjutna beloppet på 1 950 000 kr i kapital, vilket ger 50 000 kr i avdragsgill 
kapitalförlust. Eftersom denna inte går att kvitta mot tjänstebeloppet blir det en 
skattereduktion på 21 % = 10 500 kr. Ponera att säljaren har en marginalskatt på 56 %. 
Beskattningen vid detta tillfälle blir densamma som om vinsten hade tagits upp direkt vid 
andelsbytet. 

Köpeskilling + 2 000 000 
Kapitalskatt      + 10 500 
Tjänsteskatt  - 1 092 000 
Netto    = 918 500 

Resultatet blir alltså att det företag som från början var värt 4 miljoner kr resulterar i en 
förlust i form av en skatteskuld på 918 500 kr. Inte så uppmuntrande siffror för den 
drabbade företagaren. Om det köpande företaget i stället hade gått i konkurs hade dock 
siffrorna sett ännu värre ut. 

3.3.4 En efterlängtad utvidgning av reglerna 

Konsekvenserna av reglerna fick regeringen att under våren 2002 tillsätta en utredning i 
form av departementspromemorian ”De s.k. 3:12-reglerna och reglerna om andelsbyten”71, 
som lades fram den 12 april. I promemorian belystes vilka komplikationer som kunde 
uppstå då de två regelsystemen tillämpades samtidigt och ett par tänkbara lösningar 
redovisades. Skatteutskottet var starkt kritisk till reglerna och gjorde något så ovanligt som 
att uppmana regeringen att senast i augusti komma med förslag till nya regler som 
dessutom kunde ges retroaktiv verkan.72 Det dröjde emellertid fram till november förrän 
propositionen kom och som skäl angav regeringen att frågorna var ytterst komplexa.73 
Genom lagändringen som trädde i kraft år 2003 utvidgades reglerna äntligen till att även 
omfatta onoterade andelar samt byten av kvalificerade andelar och andelar som blir 

                                                 
68 Tjernberg, Beskattning av fåmansföretag (2006), s. 98. 

69 Ståhl, Andelsbyten och Pomperipossa, SN 2003, 60. 

70 Inspiration till exemplet hämtad från Sandström & Svensson, Utdelning och reavinst och övriga speciella 
regler för fåmansföretag (2000), s. 342-343. 

71 Fi2002/1588. Promemoria om de s.k. 3:12-reglerna och reglerna om andelsbyten. 

72 2002/03:Sku5. Utvidgning av reglerna om framskjuten beskattning vid vissa andelsbyten, m.m. 

73 Prop. 2002/03:15. Utvidgning av reglerna om framskjuten beskattning vid vissa andelsbyten, s. 19. 
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kvalificerade hos säljaren.74 De nya reglerna fick tillämpas retroaktivt på den skattskyldiges 
begäran på uppskovsbelopp som fördelats enligt äldre bestämmelser.  

Konceptet med andelar som blir kvalificerade hos säljaren kom att utvecklas ytterligare i 
prop. 2005/06:4075 där termen ”särskilt kvalificerade andelar” för första gången dyker upp. 
Mer om detta fenomen återfinns i fjärde och femte kapitlen. Jag kommer i den fortsatta 
framställningen att benämna andelar som är kvalificerade enligt vanligt regler för ”vanligt” 
kvalificerade andelar i situationer då jag behöver särskilja dessa från de särskilt kvalificerade 
andelarna. 

3.3.5 Komplettering av de nya reglerna 

Efter förslag i propositionen ”Ändringar i reglerna om framskjuten beskattning vid 
andelsbyten, m.m.”76 infördes följdändringar till de utvidgade reglerna år 2004, som dock 
gällde retroaktivt för andelsbyten som ägt rum efter utgången av år 2002. Ändringarna 
innebar att reglerna kompletteras med bestämmelser om att sparat lättnadsutrymme och 
sparat utdelningsutrymme på utbytta andelar skulle fördelas på de mottagna. Skälet härvid 
var att det tidigare inte gick att föra över beloppen på de mottagna andelarna och att 
summan då gick förlorad vid en avyttring.77 Regeringen påpekar i propositionen att dessa 
ändringar egentligen borde ha genomförts samtidigt med lagstiftningsarbetet under hösten 
2002.78  

Från och med år 2007 kompletterades reglerna ytterligare då en mottagen andel är 
kvalificerad endast på grund av andelsbytet med ett tak som reglerar hur mycket som ska 
beskattas i inkomstslaget tjänst vid utdelning. Se vidare längre fram i uppsatsen där jag 
behandlar särskilt kvalificerade andelar. Ytterligare nyheter är att alternativa 
omkostnadsbelopp får tas över vid ett andelsbyte.79 

                                                 
74 Prop. 2002/03:15. Utvidgning av reglerna om framskjuten beskattning vid vissa andelsbyten, s. 36f. 

75 Prop. 2005/06:40. Reformerade beskattningsregler för ägare i fåmansföretag. 

76 Prop. 2003/04:33. Ändringar i reglerna om framskjuten beskattning vid andelsbyten, m.m. 

77 Prop. 2003/04:33. Ändringar i reglerna om framskjuten beskattning vid andelsbyten, m.m., s. 10-11. 

78 Prop. 2003/04:33. Ändringar i reglerna om framskjuten beskattning vid andelsbyten, m.m., s. 8. 

79 Handledning för beskattning av inkomst, del 3, Skatteverket (2008), s. 316. Se även prop. 2006/07:2, s. 72f. 
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4 Framskjuten beskattning för fysiska personer 

4.1 Inledning 
Kapitlet syftar till att ge en grundlig genomgång av de aktuella rättsreglerna samt att vid 
behov peka på vissa oklara utformningar. Jag kommer löpande att kommentera oklarheter 
som sedan ska utgöra grunden för den mer omfattande analysen av problemområdena i 
kapitel fem. Regelverket återfinns i IL 48a kap, som kommer att utgöra basen i förevarande 
fjärde kapitel. Även reglerna avseende de kvalificerade andelarna samt de särskilt 
kvalificerade andelarna i IL 57 kap kommer att gås igenom eftersom de har ett starkt 
samband med den framskjutna beskattningen. 

4.2 48a kap och 49 kap inkomstskattelagen 
I kapitel tre har jag redogjort för den historiska utvecklingen av andelsbytesreglerna fram 
till utvidgningen av två parallella system. Men vad är det som skiljer IL 48a kap från IL 49 
kap åt egentligen? IL 48a grundar sig i den tidigare s.k. strukturregeln och upprätthåller 
kontinuitet i beskattningen, vilket till skillnad från uppskovssystemet innebär att hela 
beskattningen skjuts upp och den mottagna andelen övertar den avyttrade andelens 
anskaffningsutgift.80 Till skillnad från reglerna i IL 49 kap är IL 48a kap tvingande och ska 
alltså tillämpas vid både vinst och förlust.81 Den skattskyldige behöver inte deklarera 
uppskovet, något som åsyftades av regeringen då många fysiska personer tidigare haft 
problem med blanketterna.82 Om transaktionen uppfyller förutsättningarna ska den 
tillämpas automatiskt utan valrätt för den enskilde, till skillnad från IL 49 kap som däremot 
bara tillämpas om säljaren begär det, enligt 6 §. 

IL 48a kap gäller inte för lagertillgångar eller andelar i kooperativa föreningar, vilket innebär 
att en fysisk person som avyttrar sådana andelar måste tillämpa IL 49 kap i stället. Ståhl har 
ifrågasatt varför lagertillgångar inte omfattas av den framskjutna beskattningen och anser 
att övervägande skäl talar för att den ordningen strider mot fusionsdirektivet.83 Gemensamt 
för de båda systemen är att ersättningen ska vara marknadsmässig och i form av andelar i 
det köpande företaget. Det köpande företaget måste enligt det så kallade röstvillkoret vid 
utgången av det kalenderår då andelsbytet ägde rum äga andelar motsvarande mer än 50 % 
av rösterna i det köpta företaget. 

4.3 Gällande rätt 

4.3.1 Tillämpningsområde för den framskjutna beskattningen i IL 48a 

IL 48a kap ska tillämpas på såväl fysiska personer som på dödsbon och gäller vid byten av 
både noterade och onoterade andelar. Anledningen till att dödsbon omfattas av lagen, fast 
detta inte nämns uttryckligen i 48a:1, är att regler för fysiska personer i IL ska tillämpas 
även gällande dödsbon enligt 4 kap. Om det är fråga om en fusion eller fission ska det 
köpande företaget enligt 48a:4 ses som köpare av de andelar i det överlåtande företaget 
som det inte redan äger.  

                                                 
80 Se IL 48a:10. 

81 Tivéus, Skatt på kapital (2006), s. 127. 

82 Prop. 2001/02:46. Ändringar i de särskilda skattereglerna för vissa andelsägare i fåmansföretag, m.m., s. 63. 

83 Ståhl, Andelsbyten och Pomperipossa, SN 2003, 73-74. 
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4.3.2 Bosättnings- respektive utflyttningsregeln 

Enligt 48a:5 ska säljaren av andelarna vara bosatt eller stadigvarande vistas här, det vill säga 
vara så kallat obegränsat skattskyldig. Den som emellertid bara har en väsentlig anknytning 
till Sverige omfattas inte av reglerna.84 Begränsat skattskyldiga personer som beskattas enligt 
tioårsregeln omfattas inte heller, på grund av vikten att säkerställa svensk beskattning. Det 
år säljaren inte längre uppfyller bosättningsvillkoret måste den kapitalvinst som uppstod vid 
tillfället för andelsbytet tas upp till beskattning enligt utflyttningsregeln i 48a:11.  

Skatteverket anser däremot i ett ställningstagande att dessa regler är diskriminerande enligt 
EG-fördraget och att de inte ska tillämpas om flytt sker till annat EU- eller EES land.85 
Enligt Skatteverket kan alltså utflyttningsregeln ses som en exitskatt och ska därför inte 
tillämpas. Exitskatt, eller utflyttningsskatt som den också kallas, är en skatt som 
uppkommer i samband med avflyttning från Sverige.86 Jag tycker det känns märkligt att 
lagen uttryckligen säger en sak och Skatteverket en annan, för utförligare resonemang se 
analysavsnittet nedan. 

Skatteverket menar på att tioårsregeln i IL 3:19 ska gälla då den slutliga försäljningen sker 
inom tio år från utflyttningen. Tioårsregeln gäller bara för kapitalvinster och under 
förutsättning att den skattskyldige under avyttringsåret eller tio år dessförinnan varit bosatt 
eller stadigvarande vistats i Sverige. En skattskyldig som behåller en väsentlig anknytning 
till Sverige även efter utflyttningen räknas fortfarande som obegränsat skattskyldig här och 
är därmed skattskyldig i Sverige enligt IL 3:8. Om den väsentliga anknytningen försvinner 
och utflyttningen har varat i mer än tio år upphör skattskyldigheten. Enligt Skatteverkets 
ställningstagande gäller samma regler om den som fått uppskov flyttar från Sverige till ett 
land inom EES och sedan inom en tioårsperiod låter andelarna ärvas av en begränsat 
skattskyldig person.87 

Skatteverkets första ställningstagande år 2005 uppkom efter det så kallade Lasteyrie-målet88 
då den franska exitskatten ansågs oförenlig med EG-fördraget därför att den utgjorde ett 
hinder mot etableringsfriheten. Frankrike krävde nämligen att andelsägaren skulle ställa 
säkerhet vid avflyttning från landet för att få skjuta upp beskattningen av orealiserad 
värdeökning på speciella bolagsandelar. Det konstaterades alltså vara fördragsstridigt att 
tidigarelägga tidpunkten för beskattning på grund av att den skattskyldige utnyttjat sin rätt 
till fri rörlighet inom EU. Ståhl och Persson Österman anser i sin bok att även exitskatten i 
IL 48a:11 utgör ett hinder för den fria rörligheten.89  

                                                 
84 Handledning för beskattning av inkomst, del 1, Skatteverket (2008), s.686. För definition av obegränsat 
skattskyldig fysisk person se IL 3:3. 

85 Skatteverkets skrivelse 08-11-11, Beskattning av vinst vid bortbytta aktier vid utflyttning till annat EU- eller 
EES-land. Dnr/målnr/löpnr: 131 657877-08/111. 

86 Ståhl & Persson Österman, EG-skatterätt (2006), s. 125. 

87 Skatteverkets skrivelse 08-12-01, Beskattning av uppskovsbelopp vid andelsbyte och kapitalvinst vid 
framskjuten beskattning när mottagna aktier ärvs av en begränsat skattskyldig person. Dnr/målnr/löpnr: 131 
705981-08/111. 

88 Mål C-9/02 Lasteyrie REG 2004 s. I-2409. 

89 Ståhl & Persson Österman, EG-skatterätt (2006), s. 126. 
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4.3.3 Förutsättningar för framskjuten beskattning 

De förutsättningar som måste vara uppfyllda för att transaktionen ska räknas som ett 
andelsbyte är enligt 48a:2 att säljaren, som är en fysisk person, ska avyttra en andel i ett 
företag mot en marknadsmässig ersättning i form av andelar i det köpande företaget. Även 
villkoren i 48a:5-8 måste vara uppfyllda. Vad som menas med en andel är delägarrätter till 
kapitalet, således faller konvertibler, teckningsoptioner och liknande värdepapper utanför 
tillämpningsområdet.90 De mottagna andelarna behöver inte vara nyemitterade utan ett 
noterat köpande företaget kan som betalning utge andelar i företag som de själva äger, med 
andra ord återköpta egna aktier.91 Ersättningen ska vara marknadsmässig vilket innebär att 
benefika transaktioner faller utanför lagens tillämpningsområde. Om det förekommer ett 
blandat fång tillämpas reglerna bara på dess onerösa del. Skillnaden mellan de bortbytta 
andelarnas värde och ersättningens värde räknas inte som ett byte utan som gåva, utdelning 
eller tillskott.92 

Kravet i 48a:6 och 7 är att både det köpande och det avyttrade företaget är en juridisk 
svensk eller utländsk person. När det gäller svenska juridiska personer ska det vara i form 
av ett aktiebolag, en ekonomisk förening, en sparbank eller ett ömsesidigt försäkringsbolag. 
Utländska juridiska personer ska vara ett utländskt bolag eller ett annat utländskt företag 
hemmahörande i ett EU-land. En juridisk person räknas som ett utländskt bolag om denne 
är skattskyldig i och har hemvist i en stat som Sverige har ingått skatteavtal med.93 Själva 
andelen kan antingen bestå av aktier i ett svenskt aktiebolag eller andelar i en sådan juridisk 
person som nämns ovan. 

4.3.4 Kontantgränsen slopad 

Enligt 48a:2 p. 2 får ersättningen till en del bestå av pengar men enligt min åsikt lämnar 
begreppet ”till en del” utrymme för meningsskiljaktigheter i fråga om tolkningen. 
Kontantersättningen fick före år 2006 bestå av max 10 % av det nominella värdet på de 
mottagna andelarna.94 Gränsen på 10 % kom dock att omprövas och togs sedan bort 
slutligen på grund av att 2005 års aktiebolagslag95 ersatte ”nominellt värde” på aktier med 
”kvotvärde”, aktierna ska alltså representera en viss andel av bolaget.96 Även innan år 2006 
har det varit möjligt för en andelsägare att sälja en viss del av sitt innehav mot ersättning i 
form av andelar och en annan del mot ersättning i pengar. I RÅ 2002 ref. 27 överläts 
hälften av andelarna mot kontant ersättning och andra hälften mot vederlag i form av 
andelar, i en och samma affär. I och med ändringen i aktiebolagslagen diskuterades 
huruvida termen nominellt värde även i inkomstskattelagen skulle ersättas av termen 
kvotvärde eller om kontantdelen helt skulle slopas.97 Resultatet blev som synes att 
kontantgränsen slopades helt. Jag kan tycka att det var ett stort steg men samtidigt förstår 

                                                 
90 Prop. 1998/99:15 s. 276. 

91 Tivéus, Skatt på kapital (2006), s. 127-128. 

92 Tivéus, Skatt på kapital (2006), s. 128. 

93 Tivéus, Skatt på kapital (2006), s. 128. 

94 Handledning för beskattning av inkomst, del 1, Skatteverket (2008), s. 685. 

95 Aktiebolagslag (2005:551). 

96 Prop. 2007/08:19, Sänkt kapitalvinstbeskattning för fåmansföretagare åren 2007-2009, s. 27. 

97 Prop. 2005/06:39, Vissa skattefrågor med anledning av ny aktiebolagslag, m.m., s. 26.  
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jag lagstiftaren eftersom det genom tidigare nämnda rättsfall gick att komma runt reglerna 
genom att skriva två avtal. Det finns ingen vidare definition av uttrycket varför det måste 
innebära att till exempel 90 % av ersättningen kan bestå av pengar. En utveckling av 
resonemanget återfinns i kapitel fem. 

Kontantdelen beskattas det beskattningsår då andelsbytet äger rum enligt 48a:9. Emellertid 
får inget avdrag göras för omkostnadsbeloppet utan beskattning sker direkt som 
kapitalvinst.98 Det finns inget reglerat gällande förhållandet mellan vinsten och 
kontantdelens storlek, så vinsten behöver med andra ord inte överstiga kontantdelen.99 Jag 
anser det något märkligt att inget avdrag får göras för omkostnadsbeloppet när den 
kontanta delen ska beskattas direkt. Vad är syftet med det? Hur har lagstiftaren tänkt? 
Eftersom det inte finns en beloppsgräns avseende kontantdelens storlek kan en avsevärd 
summa komma att beskattas tidigare därför att omkostnadsbeloppet hamnar enbart på de 
mottagna andelarna. Vidare analys återfinns i femte kapitlet. 

4.3.5 Kontinuitet i beskattningen 

Beskattningen på de mottagna andelarna skjuts upp tills det år de avyttras enligt IL 44:26 
och förluster dras enligt IL 44:2 av vid samma tidpunkt. 48a:10 reglerar att de mottagna 
andelarna övertar det omkostnadsbelopp som fanns för de avyttrade andelarna, i enlighet 
med den tidigare beskrivna kontinuitetsprincipen. Detsamma gäller vid ett efterföljande 
nytt andelsbyte där följaktligen de nya andelarna tar över samma omkostnadsbelopp.100 Den 
vinst eller förlust som uppstår på den avyttrade andelen tas upp till taxering först det år då 
den slutliga avyttringen äger rum.101 Vid en slutlig kapitalförlust kommer ingen beskattning 
att ske eftersom tekniken innebär att de mottagna andelarna träder in i de avyttrade 
andelarnas skattemässiga situation. 

Ett exempel för att illustrera tekniken:102 
Maria äger 100 aktier i AB A som hon i slutet av 2005 säljer, uteslutande mot ersättning i 
form av 100 andelar i AB B. Anskaffningsutgiften för aktierna i AB A var 10 000 kr (100 
kr/styck). Vid bytet tillämpas framskjuten beskattning och börskursen på aktierna i AB B 
var 15 000 kr (150 kr/styck). När Maria under år 2006 säljer andelarna i AB B får hon ut 
12 500 kr (125 kr/styck). År 2005 sker ingen beskattning alls utan anskaffningsutgiften på 
100 kr per aktie flyttas över på aktierna i AB B. En kapitalvinstberäkning visar att det 
uppstår en kapitalvinst på 12 500-10 000 = 2 500 kr (25 kr/styck) som ska redovisas vid 
2007 års taxering.  

När omkostnadsbeloppet för de mottagna andelarna ska beräknas och de är 
marknadsnoterade och inte kvalificerade, ska anskaffningsutgiften ökas med det sparade 
lättnadsutrymmet om sådant finns. Om de däremot är kvalificerade ska det sparade 
lättnadsutrymmet beaktas enligt IL 57:12 vid beräkning av årets gränsbelopp. I IL 48:15 
finns schablonmetoden beskriven för marknadsnoterade delägarrätter och består av 20 % 
av ersättningen minus kostnader i samband med avyttringen.  

                                                 
98 Prop. 2007/08:19, Sänkt kapitalvinstbeskattning för fåmansföretagare åren 2007-2009, s. 27. 

99 Tivéus, Skatt på kapital (2006), s. 129. 

100 Handledning för beskattning av inkomst, del 1, Skatteverket (2008), s. 687. 

101 Tivéus, Skatt på kapital (2006), s. 129. 

102 Inspiration till exemplet hämtad från Tivéus, Skatt på kapital, (2006), s. 129. 
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Om de mottagna andelarna överlåts genom ett benefikt fång såsom bodelning, arv, 
testamente och gåva, blir förvärvarens anskaffningsutgift det omkostnadsbelopp som den 
tidigare ägaren skulle ha använt vid en försäljning vid samma tidpunkt, IL 44:21. 

När äganderätten till säljarens andelar övergår till någon annan genom antingen avyttring 
eller ett benefikt fång och denne vid tidpunkten för andelsbytet redan ägde andelar i det 
köpande företaget eller senare förvärvat sådana, finns vissa turordningsregler uppställda i 
48a:15. Den turordning som de ska anses avyttrade i är: 

1. Gamla andelar 
2. Mottagna andelar 
3. Nya andelar.  
 
Andelarna måste vara av samma slag och sort. Är de inte marknadsnoterade eller 
kvalificerade enligt IL 57:7-7b ska de vid användandet av genomsnittsmetoden i IL 48:7 
inte anses vara av samma slag och sort som de andra andelarna enligt 48a:16.  

4.3.6 Röstetal 

För att andelsbytesreglerna ska få tillämpas måste köparen enligt 48a:8 vid kalenderårets 
utgång efter försäljningen inneha andelar som är värda mer än 50 % av rösterna i det 
avyttrade företaget. Röstmajoritet vid kalenderårets utgång finns dock inte reglerat i 
fusionsdirektivet. För att kontinuitet ska anses föreligga så måste köparen ha tillräcklig 
röstmajoritet och får inte ha sålt ut andelarna innan kalenderårets utgång.103 Detta borde 
vara ett osäkerhetsmoment för säljaren som fram till årsskiftet ligger i händerna på det 
köpande företaget. Det kan dock vara tillräckligt om köparen någon gång mellan 
andelsbytet och kalenderårets utgång ägt mer än 50 % av rösterna, om särskilda skäl 
föreligger. I ett icke överklagat förhandsbesked från den 23 oktober 2003104 förelåg 
särskilda skäl då andelsbytet inte använts för skatteundandragande eller skatteflykt och 
Skatteverket instämde i nämndens uppfattning.  

4.4 Kvalificerade andelar 

4.4.1 Inledning 

Efter regeländringen år 2003 omfattas även onoterade och kvalificerade andelar av den 
framskjutna beskattningen och enligt IL 57:7 st. 1 blir även den mottagna andelen 
kvalificerad om den ursprungliga var det, oavsett vad som gäller enligt allmänna regler. 
Andelarna är lite speciella och kallas särskilt kvalificerade andelar. Den särskilda 
kvalifikationen kan upphöra genom att utdelning beskattas i tjänst upp till ett beräknat 
takbelopp.105 Mer om detta fenomen kommer i kapitlet om särskilt kvalificerade andelar 
samt i analysavsnittet. 

I och med antagandet av prop. 2002/03:15 kom den framskjutna beskattningen inte längre 
att betraktas som en försäljning utan tidpunkten för beskattning kom att bli vid den slutliga 
försäljningen. Genom att omkostnadsbeloppet togs över försvann det tidigare nämnda 
problemet med affärer som trots slutlig kapitalförlust var tvungen att beskattas. I och med 

                                                 
103 Tivéus, Skatt på kapital (2006), s. 129. 

104 RSV:s rättsfallsprotokoll nr 32/2003. 

105 Handledning för beskattning av inkomst, del 3, Skatteverket (2008), s. 278. 
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att ingen vinstberäkning skulle göras vid bytet uppkom frågan hur 3:12-beskattningen 
lämpligast skulle kunna komma till stånd. Lösningen på problemet blev ett tjänstebelopp 
för inkomstslaget tjänst som skulle beräknas vid andelsbytet och sedan utgöra en 
begränsning av tjänstebeskattningen vid den slutliga avyttringen. Den slutliga avyttringen 
beskattas alltså enligt de 3:12-regler som skulle ha tillämpats vid bytet 106 Det dröjde ändå 
fram till 2006 förrän motsvarande regel tillkom för utdelningar. För andelsbyten som har 
ägt rum före år 2006 ska äldre bestämmelser i IL 48a:8a tillämpas enligt 
övergångsbestämmelserna.107 

4.4.2 Fiktiva beräkningar 

En fiktiv kapitalvinstberäkning ska enligt IL 48a:8a göras vid andelsbytet för att fastställa 
vilken summa som skulle ha tagits upp i inkomstslaget kapital (kapitalbeloppet) och i 
inkomstslaget tjänst om bestämmelserna om framskjuten beskattning inte varit tillämpliga. 
Kapitalbeloppet utgör en gräns för hur mycket av den kontanta ersättningen som enligt IL 
48a:9 st. 2 ska tas upp i inkomstslaget kapital. Den del av ersättningen i pengar som 
överstiger kapitalbeloppet ska i stället tas upp i inkomstslaget tjänst.  

IL 48a:8b infördes först år 2006,108 och enligt regeln ska tjänstebeloppen för utdelning och 
kapitalvinst beräknas för de mottagna andelarna. Tjänstebeloppet för utdelning vid andelsbyten 
består av den del som skulle ha tagits upp i inkomstslaget tjänst om andelens värde ansetts 
som utdelning. Beloppet ska betraktas som ett tak för den framtida beskattningen i 
inkomstslaget tjänst av utdelningar enligt IL 57:20b. Enligt IL 48a:8b st. 2 ska ett 
tjänstebelopp för kapitalvinst vid andelsbyten utgöras av det beloppet som redan har räknats fram 
i inkomstslaget tjänst enligt 8a §. På samma sätt som för tjänstebelopp för utdelning utgör 
här tjänstebeloppet för kapitalvinst ett tak för hur mycket som i framtiden får beskattas i 
inkomstslaget tjänst vid kapitalvinst enligt IL 57:24.  

IL 48a:8c behandlar den speciella situationen då den ursprungliga avyttrade andelen vid 
andelsbytet tidigare har mottagits vid ett andelsbyte eller en partiell fission och därmed 
blivit särskilt kvalificerad enligt IL 57:7, 7a eller 7b. Andelen får bara vara särskilt 
kvalificerad, vilket innebär att företagaren inte får ha varit verksam i betydande omfattning, 
i så fall hade andelen även blivit ”vanligt” kvalificerad. För paragrafens tillämplighet måste 
en beräkning av ett tjänstebelopp för utdelning och kapitalvinst vid andelsbyten tidigare ha 
gjorts enligt IL 48a:8b eller en beräkning av ett tjänstebelopp för utdelning och kapitalvinst 
vid partiell fission enligt IL 48:18d som hör till andelen. Om så är fallet ska ingen ny 
tjänsteberäkning göras enligt IL 48a:8b utan andra och tredje styckena i IL 48a:8c ska i 
stället tillämpas. Det aktuella tjänstebeloppet för utdelning respektive kapitalvinst ska 
minskas med utdelning respektive kapitalvinst som har tagits upp i inkomstslaget tjänst 
sedan beräkningen gjordes. Det tjänstebelopp som då finns kvar ska sedan fördelas på de 
mottagna andelarna. 

Syftet med beräkningen av ett tjänstebelopp för utdelning och kapitalvinst är att det inte 
ska bli någon skillnad om skatten betalas direkt eller skjuts upp. Som kommer att framgå i 
nästa avsnitt är dessa beräkningar väsentliga för att kunna undvika att inte för stor del 
beskattas i tjänst. Beloppet utgör nämligen ett tak för tjänstebeskattning vid en framtida 

                                                 
106 Prop. 2002/03:15. Utvidgning av reglerna om framskjuten beskattning vid vissa andelsbyten, s. 36f. 

107 Handledning för beskattning av inkomst, del 3, Skatteverket (2008), s. 319. 

108 Prop. 2006/07:2. Genomförande av ändringar i fusionsdirektivet. 
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försäljning samt för utdelning, under förutsättning att personen inte varit verksam i 
betydande omfattning. Anledning till detta är att en värdeökning i så fall skulle kunna 
härledas till arbetsinsatsen i företaget och det innebär att andelarna då även är ”vanligt” 
kvalificerade. Vidare diskussion återfinns i nästa kapitel där en del intressanta aspekter 
kommer att belysas. 

4.5 Särskilt kvalificerade andelar 

4.5.1 Bakgrund 

Jag har tidigare i framställningen nämnt ordet särskilt kvalificerade andelar, vilket alltså är 
en andel som är kvalificerad endast på grund av andelsbytet. Syftet med kapitlet är att 
tydliggöra vilka andelar som omfattas av definitionen samt beskriva vilka rättsverkningar 
det kan medföra.  

När uppkom egentligen termen särskilt kvalificerad andel? Den återfinns för första gången i 
ett delbetänkande till 2002 års skatteutredning i samband med partiella fissioner.109 Prop. 
2006/07:2 är ett förslag till hur ändringsdirektivet 2005/19/EG110 ska genomföras i svensk 
lag och det är här ordet särskild kvalificering för första gången uttryckligen fastställs, i syfte 
att särskilja denna med den ”vanliga” kvalificeringen.111  

Tidigare i framställningen har redogjorts för de konsekvenser som kunde komma att uppstå 
under IT-boomen då 3:12-andelar byttes mot marknadsnoterade andelar, som sedan blivit 
värdelösa, allmänt kallat för pomperipossaeffekten.112 Som en följd av detta infördes 
omfattande lagändringar från och med 2003 och det är redan här som konceptet med 
särskilt kvalificerade andelar införs.113 

4.5.2 Vilka andelar är särskilt kvalificerade? 

Den första förutsättningen för att en andel ska kunna bli särskilt kvalificerad är att den 
ursprungliga andelen är kvalificerad enligt vanliga regler i IL 57:4 eller 6. I ett tidigare 
avsnitt har beskrivits hur denna kvalifikation uppkommer och vad som avses med verksam 
i betydande omfattning.114 Det finns tre paragrafer i IL 57 kap. som definierar särskilt 
kvalificerade andelar: 7, 7a samt 7b §§. IL 57:7 anger att en kvalificerad andel som avyttras 
genom ett andelsbyte ska anses kvalificerad hos andelsägaren. I förarbetena står att läsa att 
en andel även anses kvalificerad om den erhålls genom en skattefri Lex Asea-utdelning från 
en andel kvalificerad enligt 7 §.115 Även nyemission och fondemission omfattas av 
bestämmelsen. Värt att notera är att termen särskilt kvalificerad andel inte nämns i 
paragrafen, det är bara i förarbetena den går att hitta. Enligt min mening borde begreppet 

                                                 
109 SOU 2005:19. Beskattningen vid omstruktureringar enligt fusionsdirektivet, s. 106. 

110 Rådets direktiv 2005/19/EG av den 17 februari 2005 om ändring av direktiv 90/434/EEG om ett 
gemensamt beskattningssystem för fusion, fission, överföring av tillgångar och utbyte av aktier eller andelar 
som berör bolag i olika medlemsstater. 

111 Prop. 2006/07:2. Genomförande av ändringar i fusionsdirektivet, s. 74. 

112 Se avsnitt 3.3.4. 

113 Prop. 2002/03:15. Utvidgning av reglerna om framskjuten beskattning vid vissa andelsbyten, s. 36f. 

114 Se avsnitt 2.5.3. 

115 Prop. 2002/03:15. Utvidgning av reglerna om framskjuten beskattning vid vissa andelsbyten, s. 66. 
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även införas i lagtexten för att på så sätt tydliggöra att det rör sig om annat än ”vanligt” 
kvalificerade andelar. 

Tidigare gällde att då ägaren till en mottagen kvalificerad andel överlät denna till ett bolag 
han eller hon själv ägde andelar i, upphörde andelarna att vara kvalificerade. Om priset 
sattes lika med omkostnadsbeloppet kunde transaktionen genomföras utan 
skattekonsekvenser. Förfarandet var väldigt enkelt att genomföra och i förarbetena 
uppmärksammades behovet av en bestämmelse som kunde motverka denna 
kringgåendemöjlighet.116  

Den beskrivna transaktionen kallas intern andelsöverlåtelse vilken numera regleras i IL 
57:7a och innebär att en mottagen kvalificerad andel säljs vidare till ett av mottagaren, 
direkt eller indirekt, ägt fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag. Avyttringen kan ske direkt 
eller genom ett fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag och resultatet blir att mottagarens 
andelar i det företag som direkt eller indirekt förvärvat dessa även de ska anses som 
kvalificerade. Syftet med reglerna är att mottagaren inte ska kunna ”avkvalificera” andelarna 
genom vidareförsäljning till ett bolag denne redan äger andelar i. En dylik vidareförsäljning 
resulterar enligt IL 57:7c i att det tjänstebelopp för utdelning vid andelsbyte som räknats fram 
genom IL 48a:8b st. 1 för andelarna i det avyttrade företaget ska minskas med utdelning 
som tagits upp i inkomstslaget tjänst. På samma sätt ska det framräknade tjänstebeloppet för 
kapitalvinst vid andelsbyten i IL 48a:8b st. 2 minskas med den kapitalvinst som tagits upp i 
inkomstslaget tjänst. Slutligen ska det återstående tjänstebeloppet för utdelning respektive 
kapitalvinst fördelas på mottagarens andelar i det företag som direkt eller indirekt förvärvat 
andelarna. 

Angående benefika förvärv infördes redan genom antagandet av prop. 2002/03:15 en 
bestämmelse om att de särskilt kvalificerade andelarna skulle behålla samma status även 
efter ett benefikt fång, eller om en andel förvärvats med hjälp av en sådan andel. I IL 57:7b 
behandlas benefika förvärv av andelar som är kvalificerade enligt 7 eller 7a §, det vill säga 
blivit kvalificerad genom ett andelsbyte eller en intern andelsöverlåtelse. Den särskilda 
kvalificeringen består alltså även efter överlåtelser i form av arv, testamente, gåva eller 
bodelning. Om en särskilt kvalificerad andel genom gåva eller testamente övergår till en 
juridisk person eller ett svenskt handelsbolag ska andelen däremot anses avyttrad för en 
ersättning motsvarande marknadsvärdet. För den juridiska personen kommer detta 
marknadsvärde således att utgöra anskaffningsutgift.117 

4.5.3 Tjänstebeloppet utgör ett tak 

Karensregeln på fem år som gäller för ”vanligt” kvalificerade andelar kan inte tillämpas för 
att ”avkvalificera” de särskilt kvalificerade andelarna. Se vidare i nästa avsnitt för en 
utredning avseende karenstidens vara eller icke vara. Andelarna måste rimligtvis kunna 
”avkvalificeras” på något sätt och det är då tjänstebeloppet träder in. I avsnittet om 
kvalificerade andelar har jag förklarat hur tjänstebeloppet för utdelning och kapitalvinst ska 
räknas ut.118 Tjänstebeloppet fungerar som ett takbelopp och syftar till att den värdestegring 
som sker efter andelsbytet och inte kan härledas till företagarens arbetsinsats i företaget inte 

                                                 
116 Prop. 2005/06:40. Reformerade beskattningsregler för ägare i fåmansföretag, s. 78. 

117 Prop. 2002/03:15. Utvidgning av reglerna om framskjuten beskattning vid vissa andelsbyten, s. 46. 

118 Se avsnitt 4.3.6. 
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ska beskattas i tjänst. Efter att detta takbelopp har uppnåtts ska andelarna upphöra att vara 
kvalificerade enligt IL 57:20b st. 1. 

Utdelningar behandlas i IL 57:20b och tar upp hur andelar som enbart är särskilt 
kvalificerade ska behandlas då det finns ett tjänstebelopp för utdelning vid andelsbyten beräknat 
enligt IL 48a:8b st. 1 eller ett tjänstebelopp som har fördelats enligt IL 57:7c st. 1 eller IL 
48a:8c st. 2. När utdelningarna som har tagits upp i inkomstslaget tjänst når upp till det 
tidigare beräknade tjänstebeloppet, har ett så kallat takbelopp uppnåtts. Det är nämligen 
bara upp till detta takbelopp som utdelningar ska beskattas i tjänst och beräkningen gäller 
både under beskattningsåret och tidigare beskattningsår sammantaget. Utdelningar utöver 
taket för tjänstebeloppet ska beskattas i inkomstslaget kapital. Anledningen till att 
kapitalbeskattningen nu träder in är att andelarna härefter inte längre ska anses vara 
kvalificerade. Före år 2006 fanns inte denna regel varför det inte gick att beräkna ett 
tjänstebelopp för utdelning.  

IL 57:24 motsvarar den tidigare lydelsen i IL 57:13 och anger att då kapitalvinst uppstår vid 
avyttring, eller om andelen upphör att existera, ska beskattning i tjänst bara ske upp till ett 
visst takbelopp. Regeln gäller enbart särskilt kvalificerade andelar och takbeloppet består av 
det enligt IL 48a:8b beräknade tjänstebelopp för kapitalvinst vid andelsbyten eller det 
tjänstebelopp som har fördelats på enligt IL 57:7c st. 2 eller IL 48a:8c st. 3. 

Enligt maximeringsregeln ska det inte tas upp mer än tjänstebeloppet för utdelning vid andelsbyten 
som utdelning och kapitalvinst i inkomstslaget tjänst, vilket dock inte gäller för andelar som 
är kvalificerade enligt IL 57:4 och 6 vid avyttringen.119 

4.5.4 Varför gäller inte karenstiden på fem år för de särskilt 
kvalificerade andelarna? 

Enligt promemorians ursprungliga förslag skulle de särskilt kvalificerade andelarna vara 
kvalificerade endast under en period av fem år.120 Dåvarande Riksskatteverket menade dock 
i sitt yttrande att en sådan karensregel skulle innebära att hela kapitalvinsten efter utgången 
karenstid beskattas i kapital vilket skulle leda till att andelsbyten utnyttjas genom 
skatteplanering, i syfte att undgå 3:12-beskattning. Regeringen frångick 
promemorieförslaget och höll med Riksskatteverket i frågan att ingen tidsgräns borde 
införas för särskilt kvalificerade andelar.121 Lagrådet å andra sidan föredrog en femårig 
karensregel eftersom de ansåg att det skulle innebära praktiska nackdelar om 
tidsbegränsningen slopades helt, hanteringen skulle till exempel kunna bli svår då reglerna 
kan komma att tillämpas i flera decennier.122 Ingen karensregel kom dock till stånd så därför 
infördes nämnda tjänstebelopp i stället. Det ansågs inte godtagbart att låta andelarna vara 
kvalificerade utan tidsbegränsning utan att någon annan slags begränsning infördes.123 
Frågan uppkom även angående vad som ska gälla för de andelar som är både ”vanligt” och 
särskilt kvalificerade och regeringen ansåg att maximeringsregeln inte ska gälla i detta fall. 

                                                 
119 Handledning för beskattning av inkomst, del 3, Skatteverket (2008), s. 319. 

120 Prop. 2002/03:15. Utvidgning av reglerna om framskjuten beskattning vid vissa andelsbyten, s. 37 och 41. 

121 Prop. 2002/03:15. Utvidgning av reglerna om framskjuten beskattning vid vissa andelsbyten, s. 41f. 

122 Prop. 2002/03:15. Utvidgning av reglerna om framskjuten beskattning vid vissa andelsbyten, s. 98. 

123 Prop. 2002/03:15. Utvidgning av reglerna om framskjuten beskattning vid vissa andelsbyten, s. 41. 
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I företagsskatteutredningens delbetänkande från 2005 angående partiella fissioner 
framhåller utredningen att en harmonisering av reglerna med andelsbyten vore motiverat, 
dock med reserveringen att tid till detta inte finns i nuläget men att de ämnar återkomma 
till frågan i sitt slutbetänkande.124 Anledningen till att jag tar upp detta är att utredningen 
även påpekar vikten av att den särskilda kvalificeringen vid partiella fissioner ska kunna 
upphöra och föreslår att det ska ske efter fem år.125 Vid denna tidpunkt saknades det en 
begränsning av tjänstebeskattningen gällande utdelning på särskilt kvalificerade andelar så 
lagrådet ansåg att det behövdes en bestämmelse om antingen tidsmässig eller 
beloppsmässig begränsning.126 Regeringen valde dock att inte ta ställning till frågan vid den 
tidpunkten.127  

Det är först i och med antagandet av prop. 2006/07:2 som det införs en begränsningsregel 
för beskattning i inkomstslaget tjänst även för utdelning i och med IL 48a8b. Frågan är om 
det fortfarande finns behov av en karensregel när detta har tillgodosetts. Regeringen ansåg 
inte det utan anförde att reglerna inte ska göras mer komplexa än vad som är nödvändigt 
och går därmed inte vidare i frågan.128  

Det är anmärkningsvärt att lagstiftningen drog ut på tiden så länge eftersom utdelningar 
varken begränsades till beloppet eller tiden. Frågan hade varit uppe i flera propositioner 
men ideligen skjutits fram. Numera finns emellertid lagregler och regeringen valde alltså en 
beloppsmässig begränsning av de särskilt kvalificerade andelarna, både för utdelning och 
för kapitalvinst. Saken är sannerligen inte färdigdiskuterad ännu utan fortsättning lär följa. I 
analysavsnittet ska de särskilt kvalificerade andelarna analyseras djupodlande där även vissa 
oklarheter ska belysas. Vidare ska författaren undersöka huruvida regelverket kring de 
särskilt kvalificerade andelarna är tillräckligt tydligt ur en fåmansföretagares perspektiv. 

4.6 Sammanfattande synpunkter 
Ett andelsbyte äger rum då en säljare avyttrar en andel i ett företag till ett annat företag och 
ersättningen består av andelar i det köpande företaget. Reglerna om framskjuten 
beskattning får bara tillämpas av fysiska personer som är bosatta eller stadigvarande vistas i 
Sverige enligt IL 48a:1 och 5. Enligt IL 48a:11 ska vinsten beskattas om personen flyttar 
från Sverige men Skatteverket har i ett ställningstagande kommit fram till att det strider 
mot den fria rörligheten inom EU och väljer att inte tillämpa regeln.  

IL 48a:2 föreskriver att ersättningen måste vara marknadsmässig och får till en del lämnas i 
pengar. Enligt 48a:10 ska de mottagna andelarna i enlighet med kontinuitetsprincipen 
överta de avyttrade andelarnas omkostnadsbelopp. Det är först när de mottagna andelar 
slutligen avyttras som kapitalvinsten ska beskattas, med undantag för kontantbeloppet som 
beskattas direkt, enligt IL 48a:9. 

Om de ursprungliga andelarna är kvalificerade kommer de mottagna andelarna att bli så 
kallat särskilt kvalificerade. Dessa andelar kan endast upphöra att vara kvalificerade genom 
att tillräcklig med utdelning beskattas i inkomstslaget tjänst, upp till ett takbelopp. Vid 
                                                 
124 SOU 2005:19. Beskattningen vid omstruktureringar enligt fusionsdirektivet, s. 107. 

125 SOU 2005:19. Beskattningen vid omstruktureringar enligt fusionsdirektivet, s. 108. 

126 Prop. 2005/06:40. Reformerade beskattningsregler för ägare i fåmansföretag, s. 165. 

127 Prop. 2005/06:40. Reformerade beskattningsregler för ägare i fåmansföretag, s. 35. 

128 Prop. 2006/07:2. Genomförande av ändringar i fusionsdirektivet, s. 85. 
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avyttring finns det en maximeringsregel som anger hur mycket som ska beskattas i 
inkomstslaget tjänst. Regeln gäller dock bara om företagaren inte har varit verksam i 
betydande omfattning eftersom andelarna i sådant fall även skulle vara ”vanligt” 
kvalificerade. 
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5 Avslutande analys 

5.1 Inledning 
I min framställning har jag klarlagt gällande rätt avseende den framskjutna beskattningen 
vid andelsbyten. Detta kapitel avser att analysera utformningen samt att belysa vissa 
oklarheter gällande tolkningen och förståelsen för reglerna. Slutligen ska jag försöka 
besvara frågeställningen huruvida reglerna är tillräckligt tydliga ur en fåmansföretagares 
perspektiv. Jag har observerat ett antal oklarheter i lagstiftningen som jag här ska gå in 
närmare på. Ett ganska speciellt fenomen som jag stött på under utredningen är den 
särskilda kvalificeringen, men även exitskatten, röstvillkoret och kontantdelen är i viss mån 
oklara och otydliga. Jag har delat upp analyskapitlet i fyra olika avsnitt för att på ett tydligt 
sätt utveckla mitt resonemang kring rättsreglerna. Slutligen kommer analysen att knytas 
samman i en avslutande slutsats. 

5.2 Exitskatt 
Jag har under min genomgång av reglerna uppmärksammat utflyttningsregeln i 48a:11 som 
anger att en fysisk person som inte längre uppfyller bosättningskravet i 48a:5 ska ta upp 
kapitalvinsten från andelsbytet till beskattning. Regeln kan upplevas förvirrande för 
småföretagare varför jag anser det vara av vikt att analysera den närmare. Lagen är 
utformad i precis motsats till Skatteverkets föreskrifter och är därmed inte så tydlig och 
lättolkad som en rättsregel borde vara. 

I ett ställningstagande från 2008 uppger Skatteverket som sin åsikt att beskattning inte ska 
ske enligt lagen ifall flytt sker till ett annat land inom EU/EES-området eftersom det skulle 
strida mot EG-rätten och hindra den fria rörligheten av personer. 129 Verket anser att 
beskattning enligt utflyttningsregeln utgör en så kallad exitskatt och ska ske enligt 
huvudregeln, vid tidpunkten för avyttring av de mottagna andelarna. Skatteverket anser att 
tioårsregeln i IL 3:19 ska tillämpas om försäljningen sker inom tio år från utflyttningen. 
Innan bosättningskravet i 48a kapitlet infördes användes den regeln för att säkerställa 
betalning. Är det då tillräckligt att förlita sig på tioårsregeln? Om den skattskyldige flyttar 
utomlands i mer än tio år utan väsentlig anknytning så upphör skattskyldigheten, förutsatt 
att det inte finns ett skatteavtal som säger annorlunda. Jag är tveksam till huruvida 
tioårsregeln räcker för att säkerställa att beskattning av vinsten sker i Sverige. 

Det känns angeläget att ifrågasätta huruvida det går att rättfärdiga exitskatten i IL 48a:11. 
Går det att hitta någon rättfärdigandegrund till försvar för regelns existens? En 
rättfärdigandegrund som framkom i Bachmann-målet130 är enligt EGD den om att bevara 
skattesystemets inre sammanhang. I det aktuella målet framkom att ett avdragsförbud 
kunde tillåtas eftersom det förelåg ett samband mellan avdragsrätt och skatteplikt. Syftet 
med reglerna var att skattekrediten inte skulle försvinna utomlands utan möjlighet att 
komma landet till godo. Om det inte finns ett direkt samband mellan en skattefördel och 
en skattenackdel brister argumentet om skattesystemets inre sammanhang.131 Svenska 
pensionsförsäkringsreglerna har emellertid av RegR i RÅ 2004 ref. 83 funnits förenliga med 

                                                 
129 Skatteverkets skrivelse 08-11-11, Beskattning av vinst vid bortbytta aktier vid utflyttning till annat EU- 
eller EES-land. Dnr/målnr/löpnr: 131 657877-08/111. 

130 Mål C-204/90 Bachmann [1992] ECR I-249. 

131 Ståhl & Persson Österman, EG-skatterätt (2006), s. 149. 
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fördraget genom en direkt hänvisning till Bachmann-målet. Syftet med utflyttningsregeln är 
att försäkra sig om att skatten upplöses i Sverige, där den de facto har uppstått.132 Ståhl och 
Persson Österman menar att det syftet möjligtvis skulle kunna rättfärdiga regeln genom att 
dra en parallell till Bachmann.133 Jag anser att det är viktigt att inte utan vidare godta 
Skatteverkets åsikt utan att först utreda om det finns en möjlig rättfärdigandegrund. Frågor 
som måste ställas är om regeln är proportionell, det vill säga finns det mindre ingripande 
åtgärder att tillgå, och om den är ändamålsenlig. 

Syftet med de svenska reglerna är inte att förhindra utflyttning utan helt enkelt att se till att 
det beviljade uppskovet inte blir definitivt. Ståhl och Persson Österman anser det tveksamt 
att dra en parallell till Lasteyrie-målet134 just på grund av detta.135 Frågan är om det med 
grund i Bachmann går att hitta en rättfärdigandegrund. I Lasteyrie-målet godtogs inte 
argumentet från Bachmann om skattesystemets inre sammanhang på grund av att syftet 
med den franska regeln var att förhindra utflyttning ur landet av skatteplaneringsskäl.136 Det 
återstår att se om EGD:s praxis kommer att utvecklas mot att utvidga rättfärdandet av ett 
skattehinder som faktiskt hindrar den fria rörligheten. Jag anser det som knappast troligt att 
något sådant skulle ske. 

Utflyttningsregeln kan säkert avskräcka vissa skattskyldiga eftersom rättsläget känns väldigt 
oklart när lagen säger en sak och Skatteverket en annan. Sverige borde antingen skriva om 
lagen eller så bör domstolen begära ett förhandsavgörande från EGD, något som enligt 
min mening borde ha skett innan Skatteverket tog ställning i frågan. Ur 
rättssäkerhetssynpunkt känns det otillfredsställande att verket går in som ensam tolkare när 
slutsatsen går helt emot lagen. Jag vet inte hur EGD skulle ställa sig till den svenska regeln 
eftersom den skiljer sig från de rättsfall som finns i frågan. Uppenbart är i alla fall att det 
behövs ett klargörande eftersom det i nuläget förekommer stor osäkerhet. 

Som jag tidigare har konstaterat i avsnittet om fusionsdirektivet kan ett förhandsavgörande 
inhämtas från EGD även i fall då det handlar om interna transaktioner, om det omfattas av 
direktivet. Således föreligger inget hinder mot att den svenska domstolen inhämtar ett 
sådant besked för att bringa klarhet i vad som egentligen gäller. Enligt regeringsrätten i RÅ 
2000 ref. 23 skulle en tolkning av direktivets mer detaljreglerade frågor inte kunna lösas 
genom en tolkning av direktivet. Jag anser dock att utflyttningsregeln inte handlar om 
någon detaljreglerad fråga, eller teknisk för den delen, utan en ganska väsentlig fråga, som 
således borde kunde hänskjutas till EGD. 

5.3 Kontantdelen 
Efter regeländringen finns numera ingen gräns för hur stor del av ersättningen som får 
bestå av kontanta medel, IL 48a:2 p. 2 uttrycker det som ”till en del”. Utformningen känns 
svävande och ingen vidare definition finns. Frågan kan ställas huruvida ”till en del” innebär 
att hur mycket som helst får mottas kontant, bara det inte är 100 %. Jag tycker det är 
underligt att det inte finns någon begränsning av kontantbeloppets storlek. Om en stor del 

                                                 
132 Ståhl & Persson Österman, EG-skatterätt (2006), s. 151.  

133 Ståhl & Persson Österman, EG-skatterätt (2006), s. 151. 

134 Se avsnitt 4.3.2. 

135 Ståhl & Persson Österman, EG-skatterätt (2006), s. 152. 

136 Se punkterna 64-66 i domen. 
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av ersättningen mottas kontant finns uppenbarligen tillräckligt med kontanta medel för att 
beskatta hela vinsten. Syftet med att skjuta fram beskattningen är att den skattskyldige inte 
utan svårighet kan få fram kontanta medel vid det tillfället. Om kontantdelen skulle utgöra, 
säg till exempel 90 %, torde detta inte vara någon svårighet. Samtidigt förstår jag att 
lagstiftaren har valt att ta bort kontantgränsen eftersom det har gått att kringgå reglerna 
genom enkel skatteplanering, se RÅ 2000 ref. 27. Företagare har helt enkelt upprättat två 
köpekontrakt för att kunna undgå begränsningen. Jag anser att reglerna ska utformas för att 
underlätta för småföretagare och med den nuvarande regeln har dessa en möjlighet att 
själva bestämma kontantdelens storlek så ur det perspektivet är regeln tillfredsställande. 
Emellertid skulle regeln kunna leda till att ett stort antal fall nu kommer att omfattas av den 
framskjutna beskattningen jämfört med då det var en begränsning på 10 %. Rimligtvis 
borde detta medföra en större administrativ börda på Skatteverket vilket naturligtvis är 
beklagligt. De företagare som får ut en stor del kontant torde inte ha behov av att skjuta 
fram skatten eftersom de får beskatta den största delen direkt genom det kontanta 
beloppet.  

I 48a:9 uttrycks att den kontanta delen ska beskattas det år då andelsbytet äger rum. I 
förarbetena går att utläsa att inget avdrag får göras för omkostnadsbeloppet. I det här 
avseendet tycker jag inte att lagen är tillräckligt tydlig eftersom en så viktig sak inte går att 
utläsa ur lagtexten. Det är enligt mig anmärkningsvärt att inget avdrag får göras för 
omkostnadsbeloppet vid beskattning av kontantbeloppet, vilket normalt får göras när aktier 
och andelar byter ägare. Det rimligaste vore att omkostnadsbeloppet fördelas 
proportionellt mellan kontantdelen och de mottagna andelarna. Nuvarande system leder till 
att beskattningen tidigareläggs och det är tvärt emot reglernas syfte. Att beskattning 
inträder om säljaren erhåller kontanter känns säkert naturligt för småföretagarna men att 
anskaffningsvärdet inte får dras av kommer säkerligen som en överraskning. 
Omkostnadsbeloppet på de mottagna andelarna kommer i och med detta att bli högre än 
det skulle ha blivit annars. Är motivet att folk ska genomföra andelsbyten i stället för att 
bara sälja sitt företag kontant? Syftet med andelsbytesreglerna är i alla fall att strukturaffärer 
i näringslivet inte ska förhindras genom att beskattning måste erläggas vid en tidpunkt då 
detta anses svårt.  Men om kontantdelen är hög så blir det en onödigt hög beskattning vid 
denna tidpunkt, speciellt om omkostnadsbeloppet också är högt. Det är inte frivilligt att 
tillämpa reglerna om framskjuten beskattning utan dessa är tvingande och därmed har den 
skattskyldige inget val.  

Om jag fritt spekulerar på ett scenario skulle det kunna se ut enligt följande: 

Exempel på kontant vederlag 

Andelar i ett företag säljs genom ett andelsbyte för 1000 kr och anskaffningsvärdet är 600 
kr, varav vinsten då blir 400 kr. Kontantdelen vid andelsbytet är på 80 %, vilket innebär 
800 kr i kontanter. Inget avdrag får göras för anskaffningsutgiften vilket innebär att 
beskattning ska ske på 800 kr. Vid 50 % beskattning blir det 400 kr. Den totala skatten ska 
uppgå till 50 % av 400 = 200. Eftersom skatt redan har erlagts med 400 kr innebär det att 
personen i exemplet har betalat in 200 kr för mycket totalt sett. 

Om avdrag för anskaffningsutgiften hade fått göras skulle den kontanta delen beskattats 
med 800-480=320, och 50 % skatt på det blir 160 kr. Eftersom den totala skatten ska 
uppgå till 200 kr ska 40 kr erläggas i skatt vid den slutliga avyttringen.  
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När reglerna är utformade på detta sätt blir beskattningen väldig hög vid tidpunkten för 
beskattning av kontantbeloppet medan den slutliga försäljningen av de mottagna andelarna 
resulterar i ingen eller avsevärt lägre skatt. När kontantdelen var högst 10 % fungerade 
detta säkerligen utmärkt men jag finner mig tveksam till scenariot ovan. Tidigare gällde att 
om kontantdelen överskreds skedde beskattning på vanligt sätt.  

Skatteverket har i förarbetena uttryckt sin ovilja till en fördelning av anskaffningsutgiften 
med motiveringen att reglerna skulle bli mer komplicerade.137 Verket är även orolig för att 
fördelning ska behöva göras av alla som mottagit mindre eller obetydliga belopp kontant, 
vilket skulle leda till bekymmer för mindre aktieägare. Jag håller med om att detta skulle 
vara onödigt men anser att det kan lösas genom att det införs en gräns för där 
fördelningsregeln ska träda in. 

5.4 Röstetal 
48a:8 stadgar att det köpande företaget vid kalenderårets utgång måste inneha andelar i det 
avyttrade företaget som överstiger 50 % av röstetalet. Vid tidpunkten för andelsbytet vet 
företagaren inte om den framskjutna beskattningen egentligen ska tillämpas vilket torde 
kunna bli ett stort osäkerhetsmoment. Om inte företagaren får skjuta upp skatten som 
planerat, på vilket sätt ökar betalningsförmågan jämfört med tidigare? Inte alls skulle jag 
påstå. Enligt skatteförmågeprincipen ska alla medborgare betala skatt enligt sin förmåga 
och på detaljnivå regleras vilka inkomster som ska vara skattepliktiga samt tidpunkten för 
betalning.138 Syftet är att tidpunkten för skattebetalningen ska vara densamma som för 
betalningsförmågan.139 Hur hänger detta ihop med att den framskjutna beskattningen inte 
får tillämpas i detta fall? Vad menas då med betalningsförmåga?  Måste det nödvändigtvis 
innebära realisation av vinsten? Notera att i propositionen ”Om reformerad inkomst- och 
företagsbeskattning”140, anses betalningsförmåga kunna uppstå även genom att belåna 
egendomen. Det har även riktats kritik från remissinstanserna och svaret som kom i 
propositionen löd att frågan är upp till ”kontrahenterna att hantera på ett lämpligt sätt”141.  

Situationens problematik ligger i att säljaren i detta läge är helt i händerna på det köpande 
företaget. Det har visat sig förekomma att köpare i publika transaktioner har uppgivit i 
prospekt och liknande att företaget kommer att inneha röstmajoritet vid årets utgång, men 
ändå misslyckats med det.142 Enligt mig borde den enskilde individen på förhand kunna 
bedöma om han eller hon kommer att få till stånd en framskjuten beskattning, det ska inte 
vara upp till det köpande bolaget. Ett scenario som torde kunna uppstå är att skattskyldiga 
deklarerar sin aktievinst bara för säkerhets skull eftersom de inte vet vad som kommer att 
hända, och går därigenom miste om den uppskjutna beskattningen. 

                                                 
137 Prop. 2005/06:39, Vissa skattefrågor med anledning av ny aktiebolagslag, m.m., s. 28. 

138 Rabe & Melbi, Det svenska skattesystemet (2008), s. 34-35. 

139 Rabe & Melbi, Det svenska skattesystemet (2008), s. 35. 

140 Prop. 1989/90:110. Om reformerad inkomst- och företagsbeskattning, s. 397. 

141 Prop. 1989/90:110. Om reformerad inkomst- och företagsbeskattning, s. 119. 

142 Grönlund, Framskjuten beskattning för fåmansföretagare, SvSkT 2003, s. 67. 
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5.5 Särskilt kvalificerade andelar   

5.5.1 Inledning 

Jag har tidigare i uppsatsen uppmärksammat den speciella företeelsen med särskilt 
kvalificerade andelar, som har beskrivits ingående i fjärde kapitlet. De regleras i IL 57:7, 7a 
och 7b och avser andelar som har mottagits vid ett andelsbyte och därmed blivit 
kvalificerade. Reglerna tillkom efter att lagstiftaren upptäck att förfarandet kunde användas 
för att ”avkvalificera” andelarna. Numera blir andelarna ”smittade” av de ursprungliga 
kvalificerade andelarna som finns i det säljande bolaget i syfte att upprätthålla 3:12-
beskattningen. På grund av lagtextens komplexitet kan det vara svårt för småföretagare att 
se de konsekvenser som kan komma att uppstå i framtiden i och med andelsbytet. 
Fusionsdirektivets syfte är att underlätta ombildningar men jag kan tänka mig att 
svårighetsgraden i förståelsen kan avskräcka vissa och därmed finns risk att en del 
potentiella ombildningar inte bli av. 

Vad är då syftet med den särskilda kvalificeringen? Svaret är att om inte denna regel funnits 
och ägaren inte är verksam i betydande omfattning skulle utdelning och kapitalvinst på de 
mottagna andelarna bli beskattade i det mer förmånliga inkomstslaget kapital. Ett sådant 
förfarande skulle inte vara en lösning eftersom reglerna då skulle bli djupt orättvisa. Det är 
viktigt att särskilja de särskilt kvalificerade från de ”vanligt” kvalificerade andelarna därför 
att sättet de kan ”avkvalificeras” på skiljer sig åt. Oavsett om företagaren är verksam i 
betydande omfattningen eller inte i det köpande företag uppkommer alltså det märkliga 
fenomenet att andelarna blir särskilt kvalificerade, som sedan inte kan ”avkvalificeras” på 
vanligt sätt.  

Hur väl fungerar nuvarande regler? Systemet med tjänstebelopp för utdelning och 
kapitalvinst, vars takbelopp definieras i IL 57:20b samt IL 57:24, fyller visserligen sitt syfte 
genom att säkerställa att en kvittning kan ske fullt ut om en slutlig kapitalförlust skulle bli 
fallet. En eventuell värdeuppgång efter andelsbytet kommer med dagens regler inte att 
beskattas i tjänst såtillvida företagaren inte är verksam i betydande omfattning i det 
köpande företaget 

5.5.2 Tjänstebeloppets vara eller inte vara 

Problemet är enligt mig att andelarna är kvalificerade utan tidsbegränsning. Ponera att 
andelsägaren planerar att upphöra, eller kanske redan har upphört, med att vara aktivt 
verksam i det köpande företag. Det torde kunna uppkomma en slags inlåsningseffekt 
härvid eftersom ett andelsbyte leder till att andelarna inte kommer ”avkvalificeras” inom 
den planerade tiden, det vill säga fem år. Tillräcklig utdelning måste tas ut för att så ska ske. 
Om företagaren har planerat att sälja sina andelar inom en tid så kommer en hårdare 
beskattning att slå till på grund av andelsbytet, än om detta inte hade genomförts och 
andelarna hade blivit ”avkvalificerade” först. Det torde leda till att andelsägaren kanske inte 
genomför en planerad försäljning inom den tid han eller hon hade velat. Ståhl och 
Österman påpekar att: 

” [d]et faktum att andelsbytet leder till en mindre förmånlig beskattning av de mottagna 
jämfört med de bortbytta andelarna kommer onekligen i konflikt med direktivets 
övergripande syfte…”143  

                                                 
143 Ståhl & Persson Österman, EG-skatterätt (2006), s. 288. 
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Syftet med direktivet är som påpekats att underlätta ombildningar genom att ingen skatt ska 
betalas i samband med de ombildningssituationer som omfattas av direktivet. Enligt mig är 
det orimligt att det ska bli svårare för de särskilt kvalificerade andelarna att upphöra med 
sin kvalificering än för de ”vanligt” kvalificerade. Att det blir mindre förmånligt helt enkelt. 

I förarbetena anser Skatteverket att en tidsbegränsning av den särskilda kvalifikationen, och 
därmed 3:12-beskattningen, skulle leda till att folk utnyttjar andelsbyten i syfte att komma 
runt beskattningen.144 Jag skulle gärna ha sett en utveckling av resonemanget eftersom 
Skatteverkets farhågor är lite vagt uttryckta. Jag förstår inte riktigt problemet eftersom en 
femårig karensregel gäller för ”vanligt” kvalificerade andelar, alltså kan ägaren till sådana 
andelar bli av med kvalifikationen efter fem år från det att denne upphört med att vara 
aktivt verksam. Ponera att det införs en karensregel även för särskilt kvalificerade andelar, 
den borde rimligtvis inte börja löpa så länge det även finns ”vanligt” kvalificerade andelar. 
Så vad är egentligen problemet? Om det inte finns ”vanligt” kvalificerade andelar kan tiden 
börja löpa direkt.  

Jag håller däremot med lagrådet som ansåg att en masshantering skulle kunna bli följden 
om ingen tidsbegränsning införs.145 Det är i nuläget inte läge att öka bördan på Skatteverket 
så lite resurser som myndigheterna har idag. En gångbar lösning är inte heller att helt 
skippa skattekrediten eftersom fusionsdirektivet inte tillåter ett förfarande med omedelbar 
beskattning. 

Regeringen påpekade angående införandet av en karensregel i prop. 2006/07:2 att reglerna 
inte ska göras mer komplicerade än nödvändigt. 146 Jag håller självklart med om att reglerna 
inte ska kompliceras till i onödan men det gäller samtidigt att de är rättvisa. Nuvarande 
system borde i sig kunna leda till att de anses komplicerade. Rent teoretiskt skulle det 
optimala vara om kvalificeringen upphör vid den tidpunkt som de avyttrade andelarna 
skulle ha upphört, om karensregeln på fem år har börjat löpa. 

5.5.3 Hur mycket kunskap krävs av företagaren? 

Efter min genomgång av reglerna uppfattar jag det som att företagaren tjänar på att ha 
kunskap i ämnet. Ponera att företagaren är aktivt verksam i det köpande företaget, men har 
planerat att upphöra med det. I den här situationen torde det vara lönsamt att ha koll på 
vad tjänstebeloppet är uppe i eftersom när utdelning gjorts upp till detta takbelopp görs 
antagligen en utredning huruvida även ”vanlig” kvalificering föreligger. Vid själva 
andelsbytet utförs antagligen ingen utredning av den saken eftersom andelarna blir särskilt 
kvalificerade och därmed faller under 3:12-beskattningen i alla fall. Om företagaren inte 
hunnit upphöra med att vara aktivt verksam när tjänstebeloppet uppnåtts konstateras att en 
”vanlig” kvalificering föreligger och när företagaren därefter upphör att vara verksam i 
betydande omfattning börjar den femåriga karenstiden att löpa. Om företagaren i stället var 
insatt, och upphörde att vara aktivt verksam just innan tjänstebeloppet uppnåtts torde 
kvalificeringen helt kunna försvinna vid denna tidpunkt. 

Ett annat exempel kan vara att karenstiden för de ursprungliga andelarna har börjat löpa 
och ett andelsbyte görs efter fyra år, vid denna tid är andelarna fortfarande kvalificerade. 
Om företagaren hade väntat ett år med att genomföra andelsbytet skulle andelarna ha 

                                                 
144 Prop. 2002/03:15. Utvidgning av reglerna om framskjuten beskattning vid vissa andelsbyten, s. 41. 

145 Prop. 2002/03:15. Utvidgning av reglerna om framskjuten beskattning vid vissa andelsbyten, s. 98. 

146 Prop. 2006/07:2. Genomförande av ändringar i fusionsdirektivet, s. 85. 
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upphört att vara kvalificerade eftersom fem år då passerat. Detta torde kunna leda till att 
företagare väntar med att genomföra ett andelsbyte tills tiden har löpt ut, för att slippa 
3:12-beskattningen. Om ett andelsbyte ändå genomförs kommer 3:12-reglerna att gälla i 
säkert flera år eftersom tjänstebeloppet inte tar hänsyn till att det bara var ett år kvar på 
femårsregeln. Egentligen borde det bli olika behandling om de ursprungliga andelarna är 
kvalificerade på grund av karensregeln eller på grund av ägarens verksamhet. Som det är nu 
blir andelarna särskilt kvalificerade på samma villkor. Detta får dock vägas mot att reglerna 
inte får bli mer krångliga än de redan är. 

5.5.4 Kommentarer 

Även fast dagens lösning med ett tjänstebelopp för utdelning och kapitalvinst är tillräckligt 
tillfredsställande skulle jag vilja föreslå en förbättring i form av en kombinerad belopps- 
och tidsregel. Det torde kännas tryggare för fåmansföretagarna att ha femårsregeln ”i 
ryggen” eftersom han eller hon då vet att kvalificeringen inte varar för evigt. 
Kvalificeringen kanske på det viset inte känns lika hopplöst och orättvist som den annars 
skulle göra. Jag uppskattar att många småföretagare ställer sig frågande till att ingen 
karensregel finns. Regeln är relativt känd och eftersom den gäller vid ”vanligt” kvalificerade 
andelar tror nog många att detsamma gäller även för de särskilt kvalificerade andelarna, 
eftersom begreppet är ganska okänt och oprövat. 

Anmärkningsvärt angående lagstiftningsarbetet är att många av reglernas tillkomst har 
dragit ut på tiden, när det borde ha varit självklart att införa dem redan i ett tidigare skede. 
Till exempel fanns det inget tjänstebelopp för utdelning förrän flera år efter det att 
tjänstebeloppet för kapitalvinst tillkom. Samtidigt håller jag med lagstiftaren att 
utformningen av rättsreglerna avseende den framskjutna beskattningen inte är en lätt 
uppgift eftersom det är komplicerade rättsregler det handlar om. 

5.6 Slutsats 
Jag ska i detta avslutande avsnitt komma till en slutsats avseende mitt arbete med den 
framskjutna beskattningen för fysiska personer vid andelsbyten. Uppsatsen har syftat till att 
försöka klargöra gällande rätt genom att på ett så tydligt sätt som möjligt gå igenom 
rättsreglerna och dess tillämpning. Reglerna är mycket komplicerade på sina håll och det är 
också något som regeringen har uttryckt under lagstiftningsarbetet. Det ultimata är 
självklart att få till stånd så rättvisa och så precisa regler som möjligt men det syftet får inte 
ske på bekostnad av att rättsreglerna blir allt för komplicerade så att de som ska tillämpa 
dem inte förstår dess innebörd. 

Det förekommer en del oklarheter vad gäller tolkningen av till exempel utflyttningsregeln i 
IL 48a:11, regeln kan anses förvirrade eftersom Skatteverket har uttryckt de inte tänker 
tillämpa den. Jag anser att en skattskyldig ska kunna lita på vad som står i lagtexten men i 
detta fall går inte gällande rätt att utröna. Regeln är enligt mig oklar och otydlig och lever 
inte upp till kravet på förutsebarhet varför den bör skrivas om alternativt borde den 
svenska domstolen begär ett förhandsavgörande från EGD. 

Kontantdelen i IL 48a:2 p. 2 uttrycker att ersättningen får till en del lämnas i pengar. Jag 
anser att utformningen ”till en del” är svag eftersom det inte finns någon vidare definition 
av begreppet. Innebörden torde vara att ett stort belopp får mottas kontant, bara det inte 
utgöra hela ersättningen. Jag anser att om en stor del pengar har erhållits vid andelsbytet 
finns det resurser att erlägga skatt, varför det inte finns någon anledning att skjuta fram en 
minimal summa pengar. Regeln kan antas öka bördan på Skatteverket jämfört med när 
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kontantgränsen låg på 10 %. Samtidigt måste sägas att i det här läget har företagaren ett 
eget val avseende hur mycket pengar han eller hon vill emotta kontant. 

IL 48a:9 uttrycker att ersättningen i pengar ska tas upp det beskattningsår då andelsbytet 
sker, men i förarbetena går det att läsa att inget avdrag får göras för omkostnadsbeloppet. 
Paragrafen är inte tillräckligt tydlig och en direkt dålig lösning eftersom det kan leda till att 
beskattning sker avsevärt tidigare än som är tanken med den framskjutna beskattningen. I 
ett exempel har jag visat att situationen kan uppstå då beskattning sker med ett högre 
belopp än den totala skatten uppgår till. 

IL 48a:8 stadgar att röstetalet för det köpande bolaget vid utgången av kalenderåret för 
andelsbytet måste överstiga 50 % i det säljande bolaget. Regeln är enligt mig visserligen 
tydlig, men leder ändock till att försätta säljaren i en osäker situation. Säljaren är helt i 
händerna på köparen och vet med andra ord inte förrän årets utgång om någon 
framskjuten beskattning kommer att bli av. Jag tror att förståelsen för den här regeln är 
tämligen låg eftersom allt beror på att säljaren uppfyller sitt löfte om röstetal. 

De särskilt kvalificerade andelarna kan idag ”avkvalificeras” enbart genom att 
tjänstebeloppet beskattas fram eftersom karensregeln på fem år inte gäller för dessa 
andelar. Dagens utformning med tjänstebelopp för utdelning och kapitalvinst får 
visserligen sägas vara tillfredsställande men jag skulle ändå vilja föreslå en kombination av 
belopps- och tidsregeln.  Under arbetets gång har jag upptäckt vissa tveksamheter gällande 
den särskilda kvalificeringen. Tjänstebelopp är enligt min mening inte den bästa lösningen 
på problematiken. 

Sammanfattningsvis kan sägas att avsevärt många lagregler i IL 48a har visat sig vara 
otydliga, oklara eller bara ha en missvisande utformning, något som är synd eftersom 
reglernas underliggande transaktioner är tillräckligt komplicerade som de är. Slutligen 
konstaterar jag att det ska bli spännande att följa den fortsatta diskussionen av ämnet. 3:12-
reglerna kommer säkerligen att ältas flitigt framöver och det önskvärda vore om även en 
diskussion angående de särskilt kvalificerade andelarna och karensregeln återupptogs. 
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